




ییادیپ زمر  یناهنپ و  زار 

: هدنسیون

یمشاه ینب  دمحم 

: یپاچ رشان 

فراعم کین 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ییادیپ زمر  یناهنپ و  14زار 

باتک 14تاصخشم 

14هراشا

راتفگ 28شیپ 

تبیغ رصع  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  ییادیپ و  لّوا : 34شخب 

نیمز رد  یهلا  هفیلخ  تبیغ  هقباس  34لصف 1 :

34هراشا

مالّسلا هیلع  سیردا  ترضح  34تبیغ 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  زا  سپ  یهلا  يافلخ ) ای   ) هفیلخ 35تبیغ 

مالّسلا هیلع  فسوی  ترضح  36تبیغ 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  روهظ  زا  شیپ  یهلا  يافلخ  39تبیغ 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  40تبیغ 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  41يانعم 

یهلا تّجح  زا  نیمز  ندوبن  44یلاخ 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  ياه  تبیغ  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نداد  45هّجوت 

مالّسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  دروم  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  49ییوگشیپ 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  51ییوگشیپ 

51هراشا

مالّسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  53ییوگشیپ 

شیوخ دنزرف  تبیغ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  راوگرزب  ردپ  54ییوگشیپ 

54هراشا

دوخ نیشناج  نیرخآ  تبیغ  ود  هرابرد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  55ییوگشیپ 

لبق لاس  زا 40  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  عورش  لاس  56ییوگشیپ 
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يربک يرغص و  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  اب  طابترا  یگنوگچ  58لصف 2 :

58هراشا

اهنآ نامز  تّدم  تهج  زا  تبیغ  ود  58توافت 

بیاغ ماما  اب  طابترا  هوحن  تهج  زا  تبیغ  ود  60توافت 

صقان لماک و  64تبیغ 

يربک تبیغ  رد  یّتح  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  باّون  زاتمم  65هاگیاج 

يربک تبیغ  رد  دیدج ) فیلاکت   ) هّصاخ تباین  باب  ندوب  67هتسب 

تبیغ ود  ره  رد  صاوخ  زا  یخرب  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  ندوب  71مولعم 

يربک تبیغ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  يرایتخا  طابترا  ناکما  74مدع 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارازگراک  ندوب  76هتخانشان 

مالّسلا هیلع  ماما  مدرم و  اب  طابترا  رد  نارازگراک  ياه  80تّیدودحم 

ناشیا اب  يرهاظ  یطابترا  هار  دوجو  نودب  نانمؤم  هب  ترضح  81تیانع 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  زا  يرو  هرهب  : 3 82لصف

ربا سپ  دیشروخ  هب  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  82هیبشت 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیالو  رون  تّیمها  84شزرا و 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیالو  صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  85ناحتما 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تیالو  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  88ناحتما 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  تیالو  رون  زا  يدنم  هرهب  رد  نانمؤم  90توافت 

ربا تشپ  دیشروخ  زا  ندرب  هرهب  يالاب  نییاپ و  92حطس 

ناشیا تفرعم  اب  بیاغ  ماما  رادید  94هطبار 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  ندید  هب  تبسن  مامتها  رب  هفیظو  ماجنا  96تّیولوا 

نآ هب  تبسن  قوش  ترضح و  رادید  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بیان  98تارّکذت 

دنوادخ یعطق  تساوخ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  101تبیغ 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب  تبسن  میلست  102ترورض 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ترایز  104تّیمها 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  رادید  يارب  مامتها  قایتشا و  108لصف 4 :
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108هراشا

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  رادید  قوش  دروم  رد  یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  108ود 

ناشیا تّبحم  تیالو و  همزال  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  111قوش 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  يارب  اعد  113بابحتسا 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  ياضاقت  رب  هدش  دراو  115تالاکشا 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ندید  رب  اهاعد  ظافلا  تلالد  115یسررب 

روهظ تبیغ و  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیؤر  118ياضاقت 

نآ قّقحت  يارب  اعد  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  ندیسر  ياّنمت  121تّیبولطم 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  ياضاقت  يارب  اعد  رد  رارصا  123بابحتسا 

اعد تباجتسا  مدع  تروص  رد  نمؤم  124هفیظو 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  هب  دیدش  یگتفیش  125رطخ 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تمدخ  فّرشت  يارب  یلامعا  بادآ و  127رکذ 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  رادید  قیفوت  يارب  زامن  تابیقعت  زا  یکی  رب  129تبقارم 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  ضیف  هب  ندیسر  هار  نیرتهب  هفیظو ؛ هب  132لمع 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رضحم  هب  فّرشت  تّیّجح  یسررب  136لصف 5 :

136هراشا

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیؤر  136ياعّدا 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  رضحم  هب  سوواط  نب  دّیس  137فّرشت 

مالّسلا هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  تمدخ  مولعلا  رحب  همّالع  موحرم  138فّرشت 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تمدخ  یناهفصا  يوسوم  یقت  دّمحم  ازریم  140تافّرشت 

مالّسلا هیلع  ترضح  تمدخ  فّرشت  رد  نقتم  يایاضق  لقن  هب  143قیوشت 

فّرشت یعّدم  بیذکت  زاوج  144مدع 

دوش بیذکت  دیاب  هک  هدهاشم يا  زا  144روظنم 

تیؤر ياعّدا  دروم  رد  غورد  هابتشا و  تلاصا  یسررب  148دقن و 

تیؤر یعّدم  بیذکت  موزل  ياعّدا  149یسررب 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ناکما  مدع  رب  ّلاد  رابخا  150یسررب 
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تیؤر یعّدم  هرابرد  مولعلا  رحب  همّالع  151رظن 

لمع رد  تیؤر  یعّدم  152بیذکت 

تیؤر یعّدم  بیذکت  رب  لیلد  تّیمامت  154مدع 

ینادجو زارحا  یعرش و  تابثا  نایم  155توافت 

تافّرشت یعرش  تّیّجح  مدع  ای  157تّیّجح 

لوقنم تافّرشت  رب  دامتعا  160ياهرایعم 

يربک تبیغ  نامز  رد  یعطق  تافّرشت  زا  162هنومن يا 

فّرشت لقن  هب  دامتعا  زاوج  مدع  رب  164هنیرق يا 

فّرشت تایاکح  رب  دامتعا  مدع  دامتعا و  رد  طایتحا  165موزل 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  دوجو  دیشروخ  زا  صاوخ  يرو  هرهب  168لصف 6 :

168هراشا

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  يوس  هب  هار  ندوب  168زاب 

صاوخ هب  هار  نیا  170صاصتخا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  ّصاوخ  كولس  171هریس و 

مالّسلا هیلع  ماما  اب  طابترا  ياعّدا  175نالطب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  زا  ندش  بوجحم  ببس  177ناهانگ ؛

نآ بیذهت  اب  سفن  زا  باجح  179عفر 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  زار  مود : 183شخب 

183هراشا

تبیغ تّلع  یلقع  یسررب  184لصف 1 :

؟ دنا هدش  بیاغ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ارچ  لاؤس : 184حرط 

مالّسلا هیلع  ماما  دوجو  یلقع  ترورض  تابثا  يارب  فطل  ناهرب  185هئارا 

فطل ناهرب  یقطنم  یسررب  187دقن و 

یهلا لاعفا  هب  ضرغ  دانسا  زاوج  188مدع 

دنوادخ تقلخ  رد  ناحتما »  » 190تّنس

یهلا ناحتما  رد  فطل »  » بوجو 192مدع 
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ناگدنب دروم  رد  حلصا  تیاعر  هب  دنوادخ  ندوبن  193مزلم 

دنوادخ بناج  زا  مرک  دوج و  لامعا  بوجو  197مدع 

ناقفاوم زا  لقن  هب  فطل  ناهرب  دقن  200هصالخ 

فطل ناهرب  دقن  رد  يرگید  201تاکن 

مالّسلا هیلع  ماما  روهظ  رارمتسا  ترورض  204مدع 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  تمکح  زا  205لاؤس 

تبیغ تمکح  ندوبن  فشک  205لباق 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  كالم  هرابرد  206هّیرظن يا 

درف ره  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  هب  هّیرظن  نداد  208تیارس 

تایاور تایآ و  اب  روبزم  هّیرظن  209دییأت 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  یفسلف  تّلع  211هّیرظن 

تسین یگتسیاش  تقایل و  ساسارب  اه  تمعن  212ياطعا 

مدرم تقایل  دوجو  نودب  هعماج  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  راکشآ  214روضح 

تبیغ نامز  رد  قیال  درف  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  بوجو  216مدع 

تسین یتقایل  یب  تّلع  هب  اموزل  تمعن  217بلس 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  یفسلف  تّلع  هّیرظن  یسررب  218دقن و 

ناشیا روهظ  تمعن  نارفک  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  طابترا  هرابرد  حیحص  219هاگدید 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  فشک  يارب  یّلک  هطباض  220مدع 

ام يارب  تبیغ  تمکح  ندوبن  فشک  221لباق 

روهظ زا  شیپ  تبیغ  تمکح  ندشن  223نشور 

مالّسلا هیلع  رضخ  ترضح  ياهراک  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  223هیبشت 

تبیغ تّلع  هرابرد  دیفم  خیش  موحرم  رظن  224یسررب 

یهلا تمکح  زا  یهاگآ  نودب  دنوادخ ، ندوب  میکح  227قیدصت 

تبیغ تّلع  هرابرد  لاؤس  228تّیعونمم 

مالّسلا هیلع  ماما  عیقوت  زا  تبیغ  تّلع  فشک  ياعّدا  230یسررب 

تبیغ تّلع  هرابرد  یضترم  دّیس  موحرم  232هاگدید 
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یضترم دّیس  موحرم  تارظن  دقن  234یسررب و 

تبیغ تّلع  دروم  رد  یلقع  رظنراهظا  زاوج  235مدع 

یسوط نیّدلا  ریصن  هجاوخ  همّالع  یسوط و  خیش  موحرم  ءارآ  236یسررب 

یهلا هدارا  هب  تبیغ  239عوقو 

تبیغ تّلع  یلقن  هّلدا  یسررب  : 2 242لصف

ثیداحا رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تّلع »  » 242يانعم

ندش هتشک  زا  سرت  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  244نیلّوا 

مدرم ناحتما  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  247نیمود 

تّلع نیا  ّدر  رد  یسوط  خیش  نخس  یسررب  249لقن و 

خیش موحرم  نایب  تّلع و  نیا  ّدر  رد  يرگید  250نخس 

تعیب نتشادن  هدهع  رب  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  252نیموس 

ناربمایپ ياه  تّنس  يارجا  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  254نیمراهچ 

مدرم ناهانگ  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  257نیمجنپ 

روکذم یلقن  للع  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دانتسا  259تّحص 

نآ یسررب  تبیغ و  مشش  تّلع  260حرط 

تبیغ تّلع  رب  ییاعّدا  یلقن  هّلدا  ییاسران  : 3 262لصف

262هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  يارب  یناسحتسا  تّلع  ود  262حرط 

تبیغ تّلع  نایب  تهج  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عیقوت  263یسررب 

تبیغ تّلع  ناونع  هب  رای » ندوبن 313   » هیرظن 268یسررب 

تبیغ تّلع  اب  روهظ  طرش  ندوبن  272یکی 

روهظ يارب  رفن  دوجو 313  تیافک  272مدع 

یطرش تروص  هب  نتفگ  نخس  رد  273هدعاق يا 

ناگرزب زا  یخرب  لالدتسا  رد  بولطم  هب  277هرداصم 

روهظ يارب  رای  دوجو 313  طرش  280یسررب 

ناشیا رای  عامتجا 313  رب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  281مّدقت 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ییادیپ  زمر  موس : 287شخب 

287هراشا

تبیغ عفر  يارب  یفاک  ای  مزال  طیارش  دوجو  رب  ییاعّدا  یلقن  هّلدا  یسررب  288لصف 1 :

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  صالخااب  رای  دوجو 313  288هّیرظن 

؟ مزال طرش  ای  یفاک  طرش  رفن ، 289دوجو 313 

صالخااب رای  دّلوت 313  رب  روهظ  فّقوت  291مدع 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رای  زا 313  یخرب  292یفّرعم 

« روهظ يارب  یفاک  مزال و  طرش  مدرم ، تساوخ   » 293يروئت

ناشیا تفالخ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  تّیعضو  زا  296يریوصت 

تفالخ لوبق  رد  مدرم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دامتعا  300مدع 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مایق  مدع  302تّلع 

« رصانلا دوجوب  هّجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح   » 304يانعم

مالّسلا هیلع  ماما  رب  مدرم  اب  تعیب  شریذپ  بوجو  306مدع 

يرشب طباوض  ساسارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هریس  ندوبن  لیلحت  307لباق 

یهلا طباوض  ساسارب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  همه  ندوب  309یکّتم 

ثیداحا نیا  لقن  هدیاف  311نیرتمک 

دنا هدوبن  رهاظ  هب  رومأم  افرص  مالّسلا  مهیلع  313هّمئا 

تسا هتشادن  ناشیارب  بوجو  تروص  اهنت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  316لامعا 

« نارای دوجو  تروص  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  دوعق  زاوج  مدع   » 318هّیرظن

هّیرظن نیا  یسررب  319دقن و 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  مایق  ببس  يارب  یّلک  هطباض  ندوبن  رایتخا  321رد 

« مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  ببس  تبیغ ، تّلع  عفر  : » 323يروئت

يروئت نیا  یسررب  324دقن و 

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورض  رب  لّوا  327لیلد 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تسد  هب  روهظ  زا  سپ  مدرم  ياهلد  328لّوحت 

تهارک ای  تبغر  اب  روهظ : زا  سپ  332مالسا 
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« ِنیِّدلا ِیف  َهارِْکإ  ال  : » هفیرش هیآ  334يانعم 

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورض  رب  مود  337لیلد 

نآ ندوب  هزجعم  اب  روهظ  زا  سپ  يزیرنوخ  گنج و  نتشادن  339تافانم 

یهلا زاجعا  هب  ردب  گنج  رد  ناناملسم  341يزوریپ 

ردب گنج  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هبلغ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  343تهابش 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رما  ندوب  345یهلا 

روهظ ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یبیغ  345نایرکشل 

ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  جورخ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  347هیبشت 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  مایق  ندوب  زیمآزاجعا  رب  350دیکأت 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تکرباب  تسد  هب  لوقع  لیمکت  ندوب  350هزجعم 

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یگدامآ  ترورض  رب  موس  352لیلد 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  یناهج  تموکح  نایعّدم  رب  تّجح  355مامتا 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  طرش  ناونع  هب  یمومع  یگدامآ  ترورض  357مدع 

يرشب نیناوق  زا  رشب  سأی  هب  طورشم  روهظ  ندوب  359دیعب 

داسف جاور  هب  روهظ  ندوبن  361طورشم 

روهظ طرش  شیپ  هرابرد  یتاّیرظن  یسررب  365لصف 3 :

روهظ طیارش  نایب  رد  یمالک  - یخیرات هّیرظن  365کی 

365هراشا

خیرات لداعت  طاقن  ریغ  رد  یهلا  ناحلصم  368روهظ 

تّیرشب خیرات  نتشادن  دشر  يوس  هب  371ور 

یبیغ رابخا  ساسارب  طقف  خیرات  هدنیآ  ندوب  371ناشخرد 

روج ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوبن  372طورشم 

تسین یمومع  راتشک  مزلتسم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  374رارقتسا 

تسین مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  ماظن  تّیعورشم  رایعم  375یسارکومد ،

روهظ طرش  شیپ  هئارا  رد  یمالک  - یلقن هّیرظن  376کی 

ثیداحا رد  روهظ  طرش  شیپ  ندشن  379نییعت 
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هرود هس  هب  تماما  خیرات  يدنب  میسقت  ندوبن  381حیحص 

تلادع هب  اهنآ  لمع  هن  تسا و  روهظ  مزال  طرش  مدرم ، یهاوخ  تلادع  383هن 

تسین روهظ  يارب  ناهج  مدرم  یگدامآ  تبیغ ، 386زار 

روهظ ندوب  يرایتخا  387هّیرظن 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوب  ادخ  389راک 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  روهظ  ندوب  391ییادخ 

تسین ام  راک  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تضهن  يزوریپ  يارب  يزیر  395همانرب 

نآ يرشب  ياه  هنیمز  طیارش و  ندوبن  مهارف  ضرف  رد  روهظ  زا  سأی  395مدع 

روهظ رما  ندوب  یهلا  هب  داقتعا  تروص  رد  داهج  شالت و  يارب  هزیگنا  397داجیا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  اب  هارمه  هفیظو  ماجنا  399ترورض 

عبانم 401تسرهف 

زکرم 409هرابرد 
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ییادیپ زمر  یناهنپ و  زار 

باتک تاصخشم 

-1339 دمحم ، یمشاه ، ینب  هسانشرس : 

.یمشاه ینب  دمحم  ییادیپ / زمر  یناهنپ و  زار  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 فراعم ،  کین  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

.ص  390 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 7-80-5567-964:  36000 کباش : 

.Mohammd Bani Hashemy. Raze penhani va ramze-peydaei یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  390 ؛ [ - 387 .ص [  همانباتک : تشاددای : 

.تبیغ .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

.ثیداحا تبیغ --  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

BP224/4/ب 9ر2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 18062-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگ شیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا تباین  هب  ار  زیچان  شالت  نیا 

.ما هتخومآ  ّتیودهم  سرد  ناشرضحم  رد  هک  يدیتاسا  همه 

: هب

وا نیما  رادتناما  راگدرورپ و  رون  هدنرورپ  نمؤم ، ناردام  همه  رخف  هیام 

اهیلع هللا  مالس  نوتاخ  سجرن  ترضح  انتالوم 

.مراد یم  میدقت 

ّفلؤم

نایعیـش و شیامزآ  رازبا  ترـضح ، نآ  تبیغ  ّتیـساّسح  يراوشد و  هب  يرما  چیه  دـیاش  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تماما  رـصع  رد 
رد نآ  ندـش  ینالوط  اّما  دراد ، نیرید  يا  هقباس  نیـشیپ ، ياه  تّما  رد  یهلا ، يافلخ  تبیغ  دـنچره  هوالع ، هب  .دـشاب  هدوبن  نانمؤم 

.تسا هدش  یناوارف  تالاکشا  تاماهبا و  شیادیپ  هنیمز  نرق ) دودح 12 ات   ) مالسا تّما 

دروم هلأسم  نیلّوا  .تسا  هتفرگ  رارق  ضراعتم  اضعب  توافتم و  تاّیرظن  ءارآ و  ضرعم  رد  فلتخم  تاهج  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ 
رد ناشیا  سّدـقم  دوجو  زا  يرو  هرهب  قیرط  زین  يربک و  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  نآ  اب  طابترا  یگنوگچ  : » زا تسا  تراـبع  ثحب 
هک دراد  دوجو  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  رـضحم  هب  فّرـشت  ناکما  هب  تبـسن  یـضیقنوّدض  ياه  هاگدـید  دروم  نیا  رد  نارود . » نیا 

.دوش هتخانش  نایم  نیا  رد  حیحص  برشم  دنریگ و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لدتسم  روط  هب  دیاب 

رد .تسا  هدـش  هّجوت  نآ  هب  لقن  لقع و  رظنم  ود  زا  هک  دوش  یم  طوبرم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  للع  ای  ّتلع  هب  رگید  هلأسم 
دیاب اهنآ  ّتینالقع  ياعّدا  تّحص  هک  هدش  حرطم  تبیغ » یلقع  ّهلدا  ای  لیلد   » ناونع تحت  یطوسبم  لّصفم و  ثحابم  صوصخ  نیا 

يدّدعتم یلقن  لیالد  نینچمه  .دریگ  رارق  شجنس  دروم  قیمع  یسررب  دقن و  اب 
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هب هک  دـنراد  دوجو  مه  يرگید  ثیداحا  .دراد  ّتقد  لّمأت و  هب  زاین  زین  اهنآ  دافم  یناـعم و  هک  هدـش  رکذ  ثیداـحا ، رد  تبیغ  يارب 
مدع تیافک و  .دنا  هدومن  طابنتـسا  ار  تبیغ  للع  اهنآ  زا  نارّکفتم  ناگدنـسیون و  یخرب  اّما  دنا  هدرکن  نایب  ار  تبیغ  ّتلع  تحارص 

.تسا جاتحم  یلالدتسا  یسررب  ثحب و  هب  مه  ّهلدا  نیا  تیافک 

تحت امومع  هک  دنتـسه  یلماوع  دشاب ، یم  زاس  هدـیقع  مهم و  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ثحبم  رد  هک  يرگید  عوضوم 
یهاگ دنتسه و  یلقن  یهاگ  ّهلدا ، نیا  .دنا  هدش  عقاو  دانتسا  دروم  ترضح  نآ  روهظ )  ) تبیغ عفر  يارب  یفاک  ای  مزال  طیارش  ناونع 

طیارـش و تبیغ و  ّتلع  نیب  یقطنم  طابترا  دوجو  یعّدـم  هک  دراد  دوجو  یتاّیرظن  دروم  نیا  رد  .دـنراد  یلقع  رهاـظ  تروص و  مه 
رابتعا و هک  هتفرگ  تروص  روهظ  رما  يارب  فلتخم  ياهطرـش  شیپ  هرابرد  یتوافتم  ياه  يزادرپ  هّیرظن  نینچمه  .دـنروهظ  بابـسا 

یعس هتفرگ و  رارق  ّتقد  لّمأت و  دروم  قوف  تاعوضوم  همه  رضاح  راتشون  رد  .دراد  يّدج  یسررب  ثحب و  هب  زاین  اهنآ  همه  تّحص 
.دنوش یسانشزاب  حیحص  ءارآ  زا  تسردان  لاوقا  کی ، ره  رد  ات  هدش 

رد تسا . ) هدش  میظنت  لصف  رد 6  هک   ) دراد بیاغ  ماما  اب  طابترا  یگنوگچ  تبیغ و  موهفم  انعم و  هب  صاصتخا  باـتک  لّوا  شخب 
هدش و حرطم  یّمهم  ثحابم  يربک  تبیغ  رصع  رد  نآ  عوقو  ناکما  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  رادید  قوش  هرابرد  لوصف ، نیا  نمض 
زا ترـضح  نآ  ّصاخ  نایعیـش  يرو  هرهب  هرابرد  .دوش  یم  یـسررب  هتفرگ  رارق  اعّدا  دروم  نوگانوگ  قرط  زا  هک  یتافّرـشت  ّتیّجح 

.میا هتفگ  نخس  شخب  نیمه  رد  زین  ناشیا  دوجو  دیشروخ 

مهم ادتبا  شخب  نیا  رد  .میا  هتخادرپ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ّتلع  یلقن  یلقع و  ّهلدا  هرابرد  یسررب  ثحب و  هب  مود  شخب  رد 
رما هک  میا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نایاپ  رد  میا و  هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  - تبیغ یلقع  لالدتسا  سابل  رد  - حرطم تانایب  نیرت 
زین مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  دشاب و  فشک  لباق  يداع  رـشب  لقع  اب  نآ  ّتلع  هک  تسین  يرما  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ 

لقن ار  - هدش حرطم  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  هک  - یلقن لیالد  ّمها  سپس  .دنا  هدومن  دیکأت  رما  نیمه  رب  تحارص  هب 
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نیا همادا  رد  .میا  هداد  حیضوت  - دنتسین تبیغ  ّتلع  هفـسلف و  هدننک  نایب  کی  چیه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  - ار کیره  يانعم  میا و  هدرک 
.میا هتخاس  نشور  ار  تبیغ  ّتلع  رب  ییاعّدا  یلقن  ّهلدا  ییاسران  شخب ،

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  یفاک  ای  مزال  طیارـش  یعون  هب  مادـکره  هک  تسا  یتاّیرظن  هراـبرد  باـتک  یناـیاپ  موس و  شخب 
روهظ هک  دوش  یم  نشور  ءارآ  نیا  زا  کیره  فعض  طاقن  نایب  اب  .دنا  هدومن  یلقن  ای  یلقع  ّهلدا  هب  دنتسم  ار  دوخ  ءارآ  هدش و  لئاق 
فشک لباق  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  یناهنپ  زار  هک  نیا  رب  هوالع  درادن و  يرـشب  طرـش  شیپ  هنوگ  چیه  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

هنوـگ چـیه  زار  نآ  زمر و  نیا  نیب  دـشاب و  یم  ندوـشگ  لـباق  لاـعتم  دـنوادخ  تسد  هب  اـهنت  زین  ترـضح  نآ  ییادـیپ  زمر  تسین ،
.درادن دوجو  - دشاب يرشب  يداع  لقع  اب  فشک  لباق  هک  - یطابترا

نانمـشد اب  داهج  شالت و  رد  نآ  قیمع  ریثأـت  قیقد و  ياـنعم  هک   ) تسا روهظ  رما  ندوب  یهلا  هب  داـقتعا  شخب ، نیا  هرمث  نیرت  مهم 
( . تسا هدش  حرطم  لدتسم  روط  هب  نید 

، باتک بلاطم  زا  يا  هدـمع  مجح  هک  هدـیدرگ  ثعاب  ثحابم ، نیا  عومجم  رد  ضراـعتم  اـضعب  تواـفتم و  تاـّیرظن  ءارآ و  دوجو 
روطـس نیا  مقار  هک  يرابتعا  مارتحا و  همه  اب  نایم  نیا  رد  .دوش  نوگانوگ  نادنمـشیدنا  ناگدنـسیون و  تاّیرظن  دقن  حرط و  فرص 
تلالج تمظع و  هدومن  یعـس  یملع  یـسررب  ثحب و  ماقم  رد  تسه ، هدوب و  لئاق  ثحابم  نیا  رد  نارظن  بحاص  کـت  کـت  يارب 

رب ار  ثحب  دروم  تاعوضوم  رد  هّقفت  باب  هنوگ  نیا  دـنیبن و  دوخ  لّمأت  هار  ّدـس  ار  هعیـش  رادـمان  ناملاع  گرزب و  ياه  ّتیـصخش 
رارق دقن  دروم  ناشیا  ءارآ  يوحن  هب  هک  - عّیشت ملاع  ناگرزب  همه  يونعم  یملع و  ماقم  زا  لیلجت  میظعت و  نمـض  اذل  .ددنبن  شیوخ 

هک - هنابّـصعتمریغ هناـملاع و  یـسررب  دـقن و  هدیدنـسپ  شور  هک  میهد  یم  هّجوت  مهم  ّتیعقاو  نیا  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  - هتفرگ
ياه شرافـس  زا  يوریپ  هب  ناراوگرزب  نیا  دوخ  هک  تسا  یـسرد  - دراد هتـشاد و  دوجو  هعیـش  ردـق  نارگ  ناملاع  ناـیم  رد  هراومه 

مولع ناثراو  نیا  هک  یگرزب  ّقح  يادا  نیاربانب  .دنا  هتخومآ  ام  هب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
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دبای و همادا  نانچمه  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  حیحص  شور  هریـس و  هک  دنک  یم  اضتقا  دنراد ، ناگمه  هدهع  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دریگن مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناگتخومآ  شناد  نایم  رد  ار  قیقحت  ملع و  ياج  هناروکروک  ياهدیلقت  تابّصعت و  هاگ  چیه 

اه لالدتـسا  اهدـقن و  رد  رگا  هک  دراد  اضاقت  باتک  تاعوضوم  رد  رظن  بحاص  قّمعتم و  ناگدـنناوخ  زا  هدنـسیون  لـیلد ، نیمه  هب 
نامز ماما  ناتسود  همه  هب  دنوادخ  .دنزرون  غیرد  هناقّقحم  یملع و  تروص  هب  نآ  زاربا  راهظا و  زا  دننک ، یم  هدهاشم  یفعض  طاقن 

نآ راوگرزب  ردام  ياضما  لوبق و  فرش  هب  ار  زیچان  شالت  نیا  دیامرف و  اطع  ار  ناشماما  تفرعم  نید و  رد  هّقفت  قیفوت  مالّـسلا  هیلع 
.دناسرب اهیلع  هّللا  مالس  نوتاخ  سجرن  بانج  ترضح ،

نیمآ یهلا 

یناثلا 1426 يدامج  موس 

هامریت 1384

یمشاه ینب  دّمحم  دّیس 
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تبیغ رصع  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  ییادیپ و  لّوا : شخب 

نیمز رد  یهلا  هفیلخ  تبیغ  هقباس  لصف 1 :

هراشا

يا هنیـشیپ  رما  نیا  هکلب  .دشاب  هداد  خر  مالـسا  تّما  رد  اهنت  هک  تسین  يا  هقباس  یب  روهظون و  هدـیدپ  نیمز ، رد  یهلا  هفیلخ  تبیغ 
هفیلخ تبیغ  دوجو  لصا  ات  مینک  یم  هراشا  تسد  نیا  زا  هنومن  دـنچ  هب  اج  نیا  رد  .تسا  هتـشاد  هتـشذگ  ياـه  تّما  رد  هنیرید  سب 

.دریگب رارق  هّجوت  دروم  رتشیب  نآ ، هوحن  دنوادخ و 

مالّسلا هیلع  سیردا  ترضح  تبیغ 

قباطم  (1) .تسا هدش  نایب  - مالّسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  زا  لقن  هب  - یلّصفم ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  تبیغ  ربخ 
، ندش ناهنپ  زا  لبق  .درب  رس  هب  یناهنپ  رد  دوخ  موق  زا  لاس  تسیب  دنوادخ  رما  هب  مالّسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  فیرـش  ثیدح  نیا 
دندرک و نینچ  زین  اهنآ  .دنوش  شخپ  فلتخم  ياهاج  رد  ات  داد  روتـسد  ناشیا  هب  درک و  عمج  دندوب ، رفن  تسیب  هک  ار  دوخ  نایعیش 

.تفرگ هانپ  يدنلب  هوک  زارف  رب  يراغ  رد  مه  ترضح  نآ  دوخ 

دراو يا  هیرق  هب  سانـشان  تروص  هب  دوش و  جراخ  شا  یناهنپ  ّلحم  زا  يزور  بسک  يارب  دش  روبجم  تّدـم ، نیا  تشذـگ  زا  سپ 
 «. نیا لوط  رد  هک  ناراب  شراب  تمعن  ناشیا ، روهظ  اب  درک و  جراخ  ندوب  هتخانشان  زا  ار  وا  هرخالاب  یهلا  تاریدقت  .ددرگ 
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.دش اطع  اهنآ  هب  هرابود  دوب ، هدش  غیرد  ترضح  نآ  موق  زا  تّدم 

هزیگنا نیمه ، .دومن  لتق  هب  دـیدهت  ار  ناشیا  نامز ، نآ  راّبج  هاشداپ  هک  دـش  زاـغآ  اـج  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  تبیغ 
راتفرگ تّقشم  یتخس و  تیاهن  هب  - ناشیا نایعیش  یّتح  - مدرم همه  ینالوط ، تبیغ  نیا  رثا  رد  دوب و  یهلا  رما  هب  ترـضح  نآ  تبیغ 
رـصع ماما  تبیغ  دروم  رد  - تبیغ ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  نایعیـش  تخـس  يراتفرگ  مه  تبیغ و  هزیگنا  مه  - عوضوم ود  ره  .دـندش 

.تسا هدش  رارکت  زین  مالّسلا  هیلع 

مالّسلا هیلع  حون  ترضح  زا  سپ  یهلا  يافلخ ) ای   ) هفیلخ تبیغ 

هیلع قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  قباطم  .داتفا  قافّتا  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تافو  زا  سپ  یهلا  هفیلخ  تبیغ  يارب  رگید  قادـصم 
: دومرف اهنآ  هب  باطخ  درک و  عمج  ار  شنایعیش  دوخ  تافو  ماگنه  رد  ترضح  نآ  تسا ، هدش  لقن  مالّسلا 

یف ینُِهبُشی  .ٌدوُه . .  هُمسا  يدلُو  نِم  ِمئاقلِاب  مکنع  ُجِّرَُفی  َّلج  َّزَع و  َهّللا  َّنأ  ُتیغاوَطلا و  اهیف  ُرَهظَت  ٌهَبیَغ  يدَعب  نِم  ُنوُکَتَس  ّهنأ  اوُمَلِعا 
یلاـعت - ُهّللا َرَهظأَـف  مِهِرَثـکَا  ُبُوُلق  تَسَق  ُدَـمَالا َو  مهیلع  َلاـط  یّتَـح  هَروُهُظ  َنوُرِظَتنَی  ًادوُه َو  َنُوبَّقَرَتَـی  اوـُلازَی  ملف  .یقلُخ . .  یقلَخ َو 

(1) .مِِهب ِءالَبلا  یِهانَت  مُهنِم َو  ِسأَیلا  َدنِع  ًادوُه  هَّیبن  - ُهُرکِذ

زا يا  هدـننک  مایق  دوجو  هب  لـج  ّزع و  يادـخ  دـش و  دـنهاوخ  رهاـظ  اـهتوغاط  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  نم  زا  سپ  هک  دـینادب 
دوه و هار  هب  مشچ  هتسویپ  اهنآ  سپ  .تسا . .  نم  هیبش  قالخا  لیامش و  رد  وا  .دناسر . .  یم  ار  امش  جرف  - دوه مان  هب  - نم نادنزرف 

نیا رد  دیدرگ ، [ گنس و   ] تخـس ناشیا  رتشیب  ياهلد  دیـشک و  ازارد  هب  راظتنا ) تبیغ و  نیا   ) تدم هک  نآ  ات  دندوب  شروهظ  رظتنم 
.دندوب يراتفرگ  تیاهن  رد  دیماان و  - جرف زا  - اهنآ هک  یلاح  رد  تخاس  رهاظ  ار  دوه  شربمایپ  لاعتم  يادخ  ماگنه 

.3 تسا : لّمأت  هّجوت و  لباق  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  هتکن  دنچ 
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.درکن یفن  ار  نیمز  رد  یهلا  هفیلخ  روضح  اّما  دوب ، دهاوخ  یتبیغ  نم  زا  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  نیا  یکی 

تـسا نکمم  هفیلخ  نیا  اّما  دراد ، دوجو  دـنوادخ  بناج  زا  يا  هفیلخ  نیمز ، هنهپ  رب  هشیمه  یهلا  نیرید  ّتنـس  قباطم  هک  میناد  یم 
تّجح ای  تّجح  تبیغ  هب  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  تهج ، نیمه  هب   (1) .دشاب ناهنپ  هتخانشان و  هکلب  دشابن  هدش  هتخانش  راکشآ و 

.دیامرف نایب  اهنآ  زا  یناشن  مان و  چیه  هک  نآ  نودب  دومرف ، هراشا  دوخ  زا  سپ  یهلا  ياه 

دومن و دای  مئاق »  » ناونع هب  وا  زا  درک و  یفّرعم  ناشن  مان و  هب  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  نیا  مود  هتکن 
.دوب دهاوخ  ناشیا  روهظ  هب  نایعیش  جرف  هک  داد  هدعو 

راتفرگ بلق  تواسق  هب  اهنآ  رتشیب  هک  اج  نآ  ات  دیـشک  ازارد  هب  مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نایعیـش  جرف  راظتنا  نارود  هک  نیا  موس 
.دندش

یتخـس و تیاهن  رد  دیماان و  جرف  زا  نایعیـش  هک  دومرف  رهاظ  ینامز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  لاعتم ، يادخ  هک  نیا  مراهچ 
.دندوب يراتفرگ 

هدـش رارکت  - مالّـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  - ناشیا دـنزرف  تبیغ  ملـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  یگژیو  راهچ  ره 
.دوش نایب  لیصفت  هب  دوخ  ّلحم  رد  دیاب  مادکره  هک  تسا 

مالّسلا هیلع  فسوی  ترضح  تبیغ 

.دوب مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  تشاد ، تبیغ  شناردارب - ردپ و  یّتح  - دوخ موق  زا  دنوادخ  رما  هب  هک  یهلا  يایبنا  زا  رگید  یکی 

یم لاس  تسیب  ماّیا  نیا  عومجم  هک  درب  رـس  هب  یهاشداپ  توسک  رد  مه  ییاهلاس  نادـنز و  رد  یلاس  دـنچ  هاچ ، رد  زور  هس  ناـشیا 
.5 يریسم مالّسلا ، هیلع  بوقعی  ترضح  شردپ  اب  - رصم رب  شتنطلس  نامز  رد  - مالّسلا هیلع  فسوی  ترضح  یناکم  هلصاف   (2) .دوش
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ترـضح نآ  روضح  زا  ناشیا  ناردارب  ردـپ و  لاح  نیا  اب  .دیـشک  یم  لوط  زور  هدـجه  اهنت  راگزور  نآ  رد  نآ  ندرک  یط  هک  دوب 
ار ناشیا  ترـضح ، نآ  اب  ندـش  ور  هبور  ماـگنه  رد  یّتح  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  نینچمه  .دـندوب  ربخ  یب  دوخ ، یکیدزن  رد 

هیلع رمالا  بحاص  ترضح  تهابش  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما.دندرواین  اج  هب  ار  ناشیا  دومنن ، یفّرعم  ار  دوخ  ات  دنتخانـشن و 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  فسوی  بانج  اب  مالّسلا 

َفُسوی َو اوُرَجات  ِءایبنَالا  َدالوَا  َاطابسَا  اوناک  مالّسلا  هیلع  َفسوی  َهَوِخا  ّنِا  .مالّسلا . .  هیلع  َفُسوی  نِم  ًاهَبَـش  ِرمَالا  اَذه  ِبِحاص  یف  ّنِا 
ُهّللا َلَعفَی  نأ  ُهَنوُعلَملا  ُهّمُالا  هذـه  ُرِکُنت  امف  یخأ  اذـه  ُفُسوی و  انأ  لاق : یّتَح  هُوفِرعَی  مَلف  مهوُخأ  وه  ُُهتَوِخا و  مه  ُهُوبَطاخ َو  هوُعَیاب َو 

ِهِدـِلاو َنَیب  ُهَنَیب َو  َناک  َرـصِم و  ُکُلم  هیلا  ناک  مالّـسلا  هیلع  َفُسُوی  َّنِا  .َفُسُوِیب  َلَـعَف  اـمَک  ِتاـقوَالا  َنِم  ِتقَو  یف  ِِهتَّجُِحب  َّلَـج  َّزَع َو 
مهِوَدب نِم  ِماّیا  َهَعِست  ِهَراِشبلا  َدنع  ُهُدلُو  مالّسلا و  هیلع  ُبوقعَی  َراس  دقل  کلذ ، یلع  َرَدََقل  ُهَِملُعی  نأ  َدارَا  ولف  ًاموَی  َرَـشَع  َهَِینامَث  ُهَریـسَم 

ُهّللا َنَذأی  یّتح  مُهَطُُسب  َأَطَی  مِِهقاوسَا و  یف  َیِـشمَی  نَا  َفُسُوِیب  َلَعَف  امک  ِِهتَّجُِحب  َّزع  َّلج و  ُهّللا  َلَعفَی  نَا  ُهَّمُالا  هذه  ُرِکُنت  امف  َرـصِم  یلا 
(1) .فسوی انأ  لاق : ُفُسوی ؟ َتنَأل  ّکنإأ  اولاق : َفُسُوِیل  َنِذَا  امک  هل  کلذ  یف 

نادـنزرف ناگداون و  فسوی  ناردارب  انامه  .دـنراد . .  مالّـسلا  هیلع  فسوی  بانج  اب  یتهابـش  مالّـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح 
ار وا  اّما  دوب ، اهنآ  ردارب  مه  وا  دـندوب و  شناردارب  هک  یلاح  رد  دـنتفگ  نخـس  دـندرک و  هلماـعم  تراـجت و  وا  اـب  دـندوب ، ناربماـیپ 

یم راـکنا  یهلا  تمحر  زا  رود  تّما  نیا  ارچ  سپ  .تسا » نم  ردارب  نیا  متـسه و  فسوی  نم  : » تفگ شدوـخ  هک  نآ  اـت  دنتخانـشن 
هلـصاف دوب و  رـصم  هاشداپ  فسوی  بانج  انامه  درک ؟ فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شیوخ  تّجح  اب  ینامز  لج  ّزع و  يادخ  هک  دـننک 

هّتبلا هک   ) تسناوت یم  دنک ، هاگآ  رما  نیا  زا  ار  وا  ردپ  تساوخ  یم  دنوادخ )  ) رگا سپ  دوب ، هار  زور  هدجه  ریسم  شردپ  وا و  نایم 
.ناشدوخ ّلحم  زا  دیسر ، شنادنزرف  بوقعی و  ترضح  هب  فسوی  تراشب  یتقو  درکن .) نینچ 
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اب لج  ّزع و  يادخ  هک  دننک  یم  راکنا  تّما  نیا  هچ  رطاخ  هب  سپ  .دـندرک  یط  لومعم ) تّدـم  فصن  ینعی   ) زور هن  رد  ار  رـصم  ات 
دراذگب اپ  ناشیاه  شرف  يور  دور و  هار  اهنآ  ياهرازاب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، مالّـسلا  هیلع  فسوی  اب  هک  دنک  نامه  دوخ  تّجح 

هیلع فسوی  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ، هزاـجا  وا  هب  شدوخ ) یفّرعم   ) رما نیا  رد  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دوش ) هتخانـش  هک  نیا  نودـب  )
ار فیرـش  ثیدـح  نیا  .متـسه » فسوی  نم  : » تفگ یتسه »؟ فسوی  تدوخ  وت  اعقاو  ایآ  : » دـنتفگ اهنآ  داد ؟ یفّرعم  هزاجا  مالّـسلا 
« مُهَطُُسب َأَطَی   » هلمج زا  سپ  ناشیا  لقن  رد  .تسا  هدرک  لقن  ترابع  رد  یفالتخا  رـصتخم  اب  دوخ  باتک  رد  زین  قودص  خیـش  موحرم 

.دنتخانش یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  ینعی   (1)« هَنُوفِرعَی مه ال  و  : » هک تسا  هدش  حیرصت 

ردپ و زا  ناشیا  ندوب  رود  یکی  تسا : هتـشاد  دوجو  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  يارب  تبیغ  هوحن  ود  فیرـش ، ثیدـح  نیا  قبط 
نیا زا  شنادنزرف  ریاس  مالّسلا و  هیلع  بوقعی  ترـضح  اّما  دوبن ، دایز  اهنآ  نیب  یناکم  هلـصاف  دنچره  هک  شا  هداوناخ  ياضعا  ریاس 
هیلع فسوی  ترـضح  تماقا  لحم  ندوب  ناهنپ  يانعم  هب  تبیغ  نیاربانب ، .دندوبن  علّطم  - يرـشب يداع  ملع  ساسارب  - یناکم یکیدزن 

.دوب شا  هداوناخ  زا  مالّسلا 

اهنآ اب  تشاد و  تاقالم  - شناردارب هلمج  زا  - مدرم اب  ناشیا  هک  دوب  لکش  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  تبیغ  مود  تروص 
اهنآ هب  ار  شیوخ  ترـضح ، نآ  ات  اّما  .دنتـشاد  شورف  دـیرخ و  رگیدـکی  اب  نینچمه  دـندرک ، تبحـص  وا  اب  مه  اهنآ  درک ، تبحص 

اّما دوش  یم  هدـید  بیاـغ  درف  هک  تسا  نیا  تبیغ  یناـعم  زا  یکی  سپ  .دنتخانـشن  ار  ناـشیا  ناردارب ، زا  مادـک  چـیه  درکن ، یفّرعم 
.دوش یمن  هتخانش 

، تسا هدش  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  مالّـسلا و  هیلع  فسوی  ترـضح  نیب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  هک  یهیبشت  هسیاقم و 
چیه ياج  رما ، نیا  دراد و  دوجو  هجرف ) یلاعت  هّللا  لّجع   ) رمالا بحاص  ترـضح  دروم  رد  تبیغ  تروص  ود  ره  هک  دهد  یم  ناشن 

ار دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دنا ، هدومرف  هراشا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يا  هدش  نیرفن  تّما  .درادـن  يراکنا  داریا و  هنوگ 
.یتبیغ نینچ  دوجو  اب  اّما  دنرامش ، یم  يوبن  ّتنس  نآرق و  وریپ  ناملسم و 
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هک نتـسه  یناسک  نامه  اـهنیا  .دـنریذپ  یمن  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دروم  رد  ار  نآ  ریظن  مالّـسلا ، هیلع  فسوی  ترـضح  رد 
ماما زا  ار  وا  دـّلوت  اّما  دـنراد  لوبق  نامزلا  رخآ  رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـنزرف  زا  یحلـصم  دوجو  لـصا  دـنچره 

ّتیرثـکا هنافّـسأتم  .دـنریذپ  یمن  ینـالوط  ناـمز  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  تبیغ  نوچ  دـنا ، هدـش  رکنم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
.دنشاب یم  تبیغ  نارکنم  هورگ  نیمه  ءزج  یلو  دندقتعم ، ّتیودهم  لصا  هب  هک  نیا  اب  ناناملسم 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  روهظ  زا  شیپ  یهلا  يافلخ  تبیغ 

هیلع یـسوم  ترـضح  زا  لبق  يافلخ  دـندرک ، رایتخا  تبیغ  شیوخ  تّما  زا  راـگدرورپ  رما  هب  هک  یهلا  ياـه  تّجح  زا  رگید  یخرب 
- ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ّیبن  - دوخ راوگرزب  ّدج  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هک  یثیدح  قباطم  .دندوب  مالّـسلا 

ییاه یتخـس  زا  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  دوخ  تیب  لها  نایعیـش و  تافو ، ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  : » دنا هدومرف  لقن 
یم هراپ  ار  ناشرادراب  نانز  ياه  مکـش  دنوش ، یم  هتـشک  ناشنادرم  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  .تخاس  علّطم  دید ، دـنهاوخ  وا  زا  سپ  هک 

نادنزرف زا  يا  هدننک  مایق  دنوادخ ، هک  ینامز  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  اه  يراتفرگ  نیا  دیرب و  دـنهاوخ  رـس  ار  ناشناکدوک  دـننک و 
ّتیـصو نیمه  هب  مه  اهنآ  دومن ، ناـیب  ناـشیا  يارب  ار  مئاـق  نآ  يرهاـظ  ياـه  یگژیو  سپـس  دـنک ، راکـشآ  ار  بوقعی » نب  يوـال  »

: دندومرف ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هاگ  نآ  دندومن . » کّسمت 

(1)  . . . .ِِهتَدالِِوب اوُرُِّشب  اذا  یّتح  ٍهَنَس  ِهأم  َعبرا  مالّسلا  هیلع  ِمئاقلا  َماِیق  َنوُرِظَتنُم  مه  َلیئارسا و  یَنب  یلع  ُهَّدِّشلاو  ُهَبیَغلا  ِتَعَقَو 

مالّسلا هیلع  مئاق  مایق  راظتنا  رد  ار  لاس  دص  راهچ  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش ، عقاو  لیئارـسا  ینب  رب  یتخـس  و  یهلا ) ياه  تّجح   ) تبیغ
 . . . .دندش هداد  تراشب  وا  تدالو  هب  هک  نآ  ات  دندرک ، يرپس 

یسوم ترـضح  زا  لبق  یهلا  يافلخ  هب  طوبرم  تبیغ  نیا  .دنا  هدرک  تبیغ  عوقو  هب  حیرـصت  شیامرف ، نیا  رد  هک  دوش  یم  هظحالم 
.1 هتخانش مدرم  يارب  هک  دوش  یم  مالّسلا  هیلع 
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نیا لاس ، دصراهچ  نیا  لوط  رد  سپ  دـنام ، یمن  یلاخ  یهلا  ياه  تّجح  ای  تّجح  زا  نیمز  هاگ  چـیه  هک  اج  نآ  زا  .دـندوبن  هدـش 
.تسا هتفر  راک  هب  ناشیا  دروم  رد  تبیغ  ریبعت  تهج ، نیمه  زا  دندوب و  هتخانشان  اه  تّجح 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  تبیغ 

مزعلا ولوا  ناربمایپ  زا  - مالّسلا هیلع  یسوم  ترضح  درک ، رایتخا  تبیغ  دوخ  موق  زا  هک  یهلا  گرزب  يایبنا  زا  رگید  یکی 

لیئارسا ینب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تدالو  زا  سپ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  لوقنم  ثیدح  قبط  .دوب  - یهلا
هاگـشیپ رد  دـندش و  یناوج  ّنس  رد  ترـضح  نآ  ترایز  هب  ّقفوم  دندیـشک ، یم  ار  مئاق  روهظ  راظتنا  شیپ ، لاـس  دـصراهچ  زا  هک 

زا سپـس  تفگ و  ناشیا  هب  هلمج  کـی  طـقف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رذـگدوز ، تاـقالم  نیا  رد  .دـندروآ  اـج  هب  رکـش  هدجـس  یهلا 
: تسا نینچ  صوصخ  نیا  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  نتم  .دش  بیاغ  ناشناگدید 

َّدَشَا ُهیناّثلا  ُهَبیَغلا  ِتناکف  َماقا  ام  ٍبیَعُش  دنع  َماقأف  َنَیدَم  ِهنیدَم  یلا  َجَرَخ  کلذ و  َدعب  َباغ  َُّمث  مُکَجَرَف  ُهّللا  َلِّجَُعی  نَا  وُجرأ  لاق : . . . 
(1)  . . . .مهیلع يولَبلا  ِتَّدَتشا  ًهَنَس و  َنیسمَخ  ًافِّیَن و  َتناک  یلوُالا و  َنِم  مهیَلَع 

ار شتماقا  تّدم  تفر و  نیدم  رهش  هب  دش و  بیاغ  سپس  دزادنا ، ولج  ار  امش  جرف  دنوادخ  مراودیما  دومرف : مالّسلا ) هیلع  یـسوم  )
اهنآ يراتفرگ  تّدـم ) نیا  رد   ) دیـشک و لوط  لاس  دـنچ  هاـجنپ و  دوب و  رت  تخـس  یلّوا  زا  اـهنآ  يارب  مود  تبیغ  .دـنام  اـج  نآ  رد 

 . . . .تفای تّدش 

شرادید زا  دنتـشاد ، ربخ  ناشیا  تدالو  زا  هک  لیئارـسا  ینب  .تشاد  تبیغ  ود  ّدلوت ، نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نیاربانب 
نآ دیـشکن و  یلوط  تاقالم  نیا  اّما  دـندرک ، ترایز  یناوج  ّنس  رد  ار  ناشیا  یقاـفّتا ، ارهاـظ  تروص  هب  هک  نآ  اـت  دـندوب ، مورحم 

لیئارـسا ینب  رب  مه  دوب و  یلّوا  زا  رت  ینالوط  مه  مود ، تبیغ  نیا  .دـش  بیاـغ  اـهنآ  ناگدـید  زا  مود  راـب  يارب  هلـصافالب  ترـضح 
نیا 1. هب  .تشذگ  رتدیدش  رت و  تخس 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  مالّسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح  نیب  تبیغ ) ود  قّقحت  صوصخ  هب   ) تبیغ تهج  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت 
: دندومرف تهابش  هجو  نیا  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  دوجو  تهابش 

.هِموَق نع  ُهتَبیَغ  هِِدلوَم و  ُءافِخ  َنارمع 7 ... ِنب  یَسُوم  نِم  ٌهَّنُس  مالّسلا  هیلع  ِِمئاقلا  یف 

.شموق زا  یناهن  شتدالو و  یناهنپ  تسا : مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  زا  یتّنس  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  رد 

(1) «. لاس تشه  تسیب و  : » دندومرف ترضح  دیشک ؟ لوط  ردقچ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تبیغ  هک  دومن  لاؤس  يوار  سپس 

اّما دـنتفرگ ، یم  ار  ناـشیا  غارـس  هلـصاف  نیا  رد  لیئارـسا  ینب  هک  دوش  یم  طوبرم  ناـشیا  تبیغ  نیلّوا  هب  لاـس ، تشه  تسیب و  نیا 
یم ناشن  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  طوبرم  رابخا  ثیداحا و   (2) .دندوب عالّطا  یب  وا  زا  الماک  اذل  دـندرک و  یمن  ادـیپ  يربخ 

رب هوالع  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نیاربانب  .دنتخانـش  یمن  دـندید ، یم  ار  ناشیا  مه  رگا  مدرم  مومع  تّدـم ، نیا  رد  هک  دـهد 
ناـیم رد  ندوبن  یکی  تسا : هتـشاد  هبرجت  ود  زین  تبیغ  هوـحن  تهج  زا  - رت ینـالوط  يرگید  رتـمک و  یکی  - تبیغ ود  لـصا  نتـشاد 

ره .مدرم  نیب  دمآو  تفر  انایحا  رهش و  نامه  رد  تنوکـس  نیع  رد  ندوب  هتخانـشان  مود  اهنآ و  راید  رهـش و  زا  ندوب  جراخ  مدرم و 
.تسا ریذپ  ناکما  زین  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  دروم  رد  تبیغ ، تروص  ود 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  يانعم 

.تسا هدافتسا  لباق  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  دروم  رد  تهج  دنچ  زا  دش ، نایب  هتشذگ  يایبنا  ياه  تبیغ  زا  هک  يدراوم 

.2 ود هب  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  ناشیا  تبیغ  موهفم  انعم و  تاهج  نیا  زا  یکی 
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ترضح نآ  فصو  ناونع و  تبیغ  مود  نانآ ، راید  مدرم و  نایم  زا  ناشیا  فیرش  مسج  ندب و  تبیغ  یکی  دشاب : دناوت  یم  تروص 
نامز ماما  تبیغ  ینعی  دنتـسه ، عمج  لباق  رگیدکی  اب  تروص  ود  نیا  .دننامب  یقاب  سانـشان  نانچمه  اّما  دـنوش ، هدـید  هک  يروط  هب 
لکش هب  یهاگ  دهد و  خر  لّوا  لکش  هب  یهاگ  تسا  نکمم  .مود  تروص  هب  مه  دشاب و  لّوا  تروص  هب  دناوت  یم  مه  مالّسلا  هیلع 
تلاح ود  ره  عوقو  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  رد  .مود  هنوگ  اـب  رگید  یخرب  دـنوش و  ور  هبور  نآ  لّوا  عون  اـب  یـضعب  اـی  مود 

.تسا هدش  حیرصت 

مه ال مهَطُُـسب و  َأَـطَی  مِهقاوسأ و  یف  َیِـشمَی  نأ  : » دوب نینچ  ناـشیا  ریبعت  میدرک ، لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یثیدـح  رد 
اّما دـننک ، یم  دـمآو  تفر  مدرم  نایم  دوخ ، فیرـش  ندـب  اب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  دوش  یم  هدـیمهف  ترابع  نیا  زا  هَنُوفِرعَی . »

، تسا مهم  هچ  نآ  درادـن ، ناشیا  یمـسج  روضح  اب  یتافانم  ترـضح ، تبیغ  بیترت ، نیا  اـب  .دنـسانش  یمن  ار  ناـشیا  اـمومع  دارفا ،
.دشاب یم  ناشیا  ندوب  هتخانشان 

هیلع داّجـس  ماما  .تسا  هدـش  هراشا  ناشیا  تلزع »  » هب هدـش ، حرطم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  عوضوم  هک  يرگید  ثیداـحا  رد 
: دنا هدومرف  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  ترضح  نآ  تهابش  هجو  نایب  رد  مالّسلا 

(1) .ِساّنلا ُلاِزتعا  ِهَدالِولا َو  ُءافِخَف  َمیهاربا  نِم  اّمأ 

.دشاب یم  مدرم  زا  يریگ  هرانک  تدالو و  ندوب  ناهنپ  دراد ، دوجو  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رد  میهاربا  زا  هک  یتّنس  اّما 

: دندومرف نینچ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

(2) .ٍَهلزُع نِم  ِِهتَبیَغ  یف  َُهل  َُّدبال  ٍهَبیََغ َو  نِم  ِرمَالا  اذه  ِبِحاِصل  َُّدبال 

، تبیغ نامز  رد  زیزع  ماما  نآ  تبرغ  یناعم  زا  یکی  الوصا  تسا و  مدرم  زا  ناشیا  يریگ  هرانک  يانعم  هب  لازتعا »  » و تلزع »  » ریباـعت
زا 1. ناشیا  ندوب  رود  نیمه 

29 ص :

ح3. باب 31 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ح41. باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 2

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دشاب یم  دوخ  نایعیش  ناتسود و 

دوجو مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  رد  روبزم  تلاح  ود  ره  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیداحا  هنوگ  ود  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
ره تسا  نکمم  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  .ناشیا  نایم  رد  روضح  دوجو  اب  ندوب  هتخانشان  مه  مدرم و  زا  ییادج  يرود و  مه  دراد :

.دهد خر  فلتخم  دارفا  ای  اه  نامز  ساسارب  هنوگ  ود  نیا  زا  کی 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يانعم  حیضوت  رد  مه  يرگید  ریبعت  اّما 

(2) .ُهَنوَرَی َساّنلا َو ال  يَرَی  مِساوَملا  اَمُهیدحإ  یف  ُدَهشَی  ِناتَبیَغ  ِِمئاقِلل 

مدرم یلو  دننیب  یم  ار  مدرم  ناشیا  دنتسه ، جح  فقاوم  دهاش  ود ، نآ  زا  یکی  رد  هک   (3) دنراد تبیغ  ود  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
.دننیب یمن  ار  ناشیا 

هب  » رگید و  نتفای » روضح   » يانعم هب  یکی  دور : یم  راک  هب  انعم  ود  هب  هملک  نیا  .تسا  هدمآ  ُدَهشَی »  » هملک فیرـش ، ثیدح  نیا  رد 
نیا هّتبلا  .دراد  جح  فقاوم  رد  ترـضح  ینامـسج  روضح  رد  روهظ  دشاب ، هک  انعم  ود  نیا  زا  کیره  هب  ُدَهـشَی »  » (4) «. ندید مشچ 

حرط و زا  ام  ضرغ  اّما  تسا ، مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ود  زا  یکی  هب  طوبرم  - دـنا هدومرف  ثیدـح  دوخ  رد  هک  نانچ  - روضح
.مییامن نشور  هتشذگ  تاحیضوت  هب  هّجوت  اب  ار  نآ  يانعم  مینک و  نایب  ار  ُهَنوَرَی » َ ال  َساّنلا و يَرَی   » ریبعت هک  تسا  نیا  نآ ، حیضوت 

اّما دـننیب ، یم  مشچ  اب  ار  مدرم  ناـشیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  جـح  مسارم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتروص  رد 
یهلا و زاـجعا  هب  هک  نیا  یکی  تسا : لـمتحم  تروص  ود  هب  مدرم  ندـیدن  نیا  .دنتـسه  مورحم  ترـضح  نآ  ندـید  زا  مدرم  مومع 

 (. .دنشاب ناوتان  ناشیا ، صخش  ندید  زا  مدرم  ترضح ، نآ  ینامسج  روضح  مغر  یلع 

30 ص :

.دییامرف هعلاطم  موس  شخب  زا  لصف 4  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک رد  ار  تبرغ  يانعم  نیا  حیضوت  - 1
ح12. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2

ّلحم العف  هک  نآ  زا  ییانعم  ود  هن  دنوش  یم  هدـیمان  يربک  يرغـص و  تبیغ  هک  تسا  تبیغ  زا  هلحرم  ود  تبیغ ، ود  نیا  زا  دارم  - 3
.دشاب یم  ثحب 

(. طیسولا ص497 مجعملا   ) ُهَنَیاع َثِداحلا : َدِهَش  هَرَضَح و  َسِلجَملا : َدِهَش  - 4
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ناشیا مدرم  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  .دنهدن  صیخشت  ار  ناشتّیوه  اّما  دننیبب ، مشچ  هب  ار  ناشیا  فیرش  ندب  هک  نیا  مود 
ظفل لاح ، ره  هب  اّما  تسا ، رود  هنوریال »  » ریبعت رهاظ  زا  يردـق  لامتحا ، نیا  هّتبلا  .دـننیب  یمن  مالّـسلا - هیلع  نامز  ماـما  ناونع  هب  - ار

مه ال و   » ناونع تحت  رگید  ثیداحا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ثیدح  يانعم  لامتحا ، نیاربانب  .دشاب  یم  نآ  رب  لمح  لباق  ثیدح 
تبیغ  ) ناشیا تبیغ  ود  زا  یکی  هب  جـح  فقاوم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  هک  دـنچره  لاحره ، هب  .تسا  هدـش  حرطم  هنوفرعی »

هک یناـکم  ره  رد  میتفگ ، نآ  ياـنعم  رد  هک  یحیـضوت  هب  هّجوت  اـب  هنوری » ـال  ساـنلا و  يری   » ریبعت اـّما  دـنا ، هتـسناد  طوبرم  يربک )
رد انعم  نیمه  دنتفای ، یم  روضح  جح  مسارم  رد  زین  يرغـص  تبیغ  رد  رگا  نیاربانب  دنک و  یم  قدص  دننک ، ادیپ  روضح  شترـضح 

.درک یم  قدص  ناشیا  تبیغ  دروم 

یهلا تّجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ 

هک تسا  نیا  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  لیـصا  لصا  کی  ناونع  هب  دیاب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  زا  ثحب  رد  هک  يرگید  بلطم 
نیع رد  دشابن ، هدش  هتخانـش  راکـشآ و  تّجح ، نیا  رگا  دـنام و  یمن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  هاگ  چـیه  نیمز  راگدرورپ ، ّتنـس  قبط 

.مینک یم  دانتسا  اهنآ  زا  یکی  هب  طقف  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  يدّدعتم  ثیداحا  رد  بلطم  نیا  .دراد  روضح  اعطق  یگتخانشان 

: دندومرف نینچ  دندرک ، داریا  هفوک  دجسم  ربنم  رب  هک  يا  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

 . . .َکِقلَخ یلع  ٍهَّجُح  َدَعب  ٍهَّجُح  َکِضرَا  یف  ٍجَجُح  نِم  کل  َُّدب  ّهنإ ال  َّمُهّللا 

ٍِفئاـخ وأ  ِعاـطُملِاب  سیل  ٍرهاـظ  َکـِقلَخ  یلع  کـل  ٍهَّجُح  نـِم  َکَـضرَا  یلُخت  ـال  کـّنإ  و  .ُبَّقَرَتـُی . .  مـِتَتکُم  وأ  ٍعاــطُم  ِریَغ  ٍرهاــظ 
(1) .ٍروُمغَم

راکشآ ای  اهنیا  .دنتسه . .  تیاه  هدیرفآ  رب  تّجح  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسه  تنیمز  رد  ییاه  تّجح  وت  يارب  اعطق  ایادخ ، راب 
.3 مدرم )  ) تعاطا دروم  اّما  دنتسه 
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تناگدیرفآ رب  دوخ  تّجح  زا  ار  تنیمز  وت  و  .دنشک . .  یم  ار  ناش  روهظ )  ) راظتنا مدرم )  ) هک [ دنا  ] ناگدید زا  ناهنپ  ای  دنشاب  یمن 
.دشاب یم  ناهنپ  ناسرت و  ای  ددرگ و  یمن  تعاطا  اّما  تسا  راکشآ  ای  هک  یتّجح  يراذگ ، یمن  یلاخ 

هراشا دـنوادخ  یگـشیمه  ّتنـس  نیا  هب  رابود  دوخ ، هبطخ  زا  یهاتوک  تمـسق  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دوش  یم  هظحالم 
ییوگ .تسا  هدش  فیـصوت  ندوبن  عاطم  هب  یهلا  راکـشآ  تّجح  راب  ود  ره  رد  هک  نیا  دشاب  یم  فّسأت  ثعاب  هچ  نآ  .دـنا  هدومرف 

نیرتگرزب نیا  هراومه  دنرب و  یمن  ار  وا  نامرف  دشاب ، راکـشآ  رهاظ و  ناشنایم  رد  تّجح  یتقو  هک  دنتـسه  هنوگ  نیا  - امومع - مدرم
هتکن نیا  هب  العف  اّما  تخادرپ ، میهاوخ  خلت  تیعقاو  نیا  حیـضوت  هب  رتشیب  ثحابم ، همادا  رد  ام  .دـننک  یم  نارفک  ار  دـنوادخ  تمعن 
نیمز رگید  نآ  زا  سپ  اّما  دهد  یم  خر  ناشیا  روهظ  زا  شیپ  يرثکا  روط  هب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  ینامرفان  هک  میهد  یم  هّجوت 

.دوب دهاوخن  مدرم  رتشیب  طسوت  راگدرورپ ، گرزب  تمعن  نیا  نارفک  دهاش 

هک تسا  يرما  نیمز ، لها  زا  راـگدرورپ  تّجح  ندوب  ناـهنپ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  دـنوادخ  یعطق  ّتنـس  نیا  زا  هچ  نآ 
ماما هب  تبسن  طقف  هدنیآ  رد  مه  نآ  مالسا و  تّما  رد  طقف  هثداح  نیا  هک  دوش  رّوصت  دیابن  تشاد و  دهاوخ  هتشاد و  دوجو  هراومه 

.دریگ یم  تروص  مالّسلا  هیلع  مهدزاود 

مالّسلا مهیلع  ایبنا  ياه  تبیغ  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نداد  هّجوت 

رانک رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ياه  تبیغ  ات  دنا  هتـساوخ  هادف  انحاورا  رـصع  ّیلو  ترـضح  دوخ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دـیاش 
ناتساد .دنکن  هولج  تخس  ردان و  نانمؤم ، يارب  دنوادخ  بیاغ  تّجح  هب  نامیا  قیرط ، نیا  زا  دریگب و  رارق  هّجوتدروم  ناشیا  تبیغ 

ّیلع نب  دّمحم  بانج  هعیش  ردق  نارگ  ثّدحم  مّظعم و  دنمشناد  طسوت  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » دنمـشزرا باتک  فیلأت  هزیگنا 
رد باتک  نیمه  همّدقم  رد  ناشیا  .تسا  هّجوت  لباق  یندینش و  رایسب  صوصخ ، نیمه  رد  قودص ) خیـش   ) یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب 

: دنا هدروآ  نینچ  نآ ، فیلأت  هزیگنا  نایب 

32 ص :
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تماقا اج  نآ  رد  متشگرب و  روباشین  هب  مدیسر  دوب ، مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  ترایز  هک  ما  هتـساوخ  هب  یتقو 
دنا و هداتفا  ینادرگرس  هب  مالّسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) تبیغ رما  رد  دنتـشاد  دمآو  تفر  نم  دزن  هک  ینایعیـش  رتشیب  مدید  سپ  .مدیزگ 

سپ .دنا  هدروآ  يور  سایق  يأر و  هب  هدش و  فرحنم  یهلا ) رما  هب  تبسن   ) میلست هار  زا  دنراد و  ههبش  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  هرابرد 
قح هار  هب  ار  اهنآ  ات  مدیـشوک  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ملـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هدـش  دراو  ثیداحا  زا  دادمتـسا  اب 

.منادرگرب حیحص  ریسم  هب  منک و  تیاده 

يأر و بحاص  رادنید و  يو  هک  نآ  تهج  هب  نم  هک  دش  دراو  ام  رب  اراخب  زا  مق  فرش  ملع و  تلیـضف و  لها  زا  یگرزب  هک  نیا  ات 
دیعس وبا  نیدلا  مجن  خیش  بانج  ناشیا  .مدوب  شندید  قاتشم  متشاد و  ار  شرادید  يوزرآ  لبق  اهتّدم  زا  دوب ، حیحص  شور  ياراد 

 . . . .دوب یمق  تلص  نب  ّیلع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  نسح  نب  دّمحم 

نم يارب  ار  وا  رادـید  هک  نیا  رطاخ  هب  .مدومن  رکـش  ار  دـنوادخ  دومرف ، .خیـش . .  نیا  رادـید  هب  ّقفوم  ارم  لاعتم  يادـخ  نوچ  سپ 
هک یلاح  رد  زور  کی  هک  نیا  ات  .دومرف  ینازرا  نم  هب  ار  شیافـص  یتسود و  تشاد و  ما  یمارگ  وا  اـب  يردارب  هب  تخاـس و  رّـسیم 

مئاق ترضح  هرابرد  یمالک  دوب ، هدرک  تاقالم  اراخب  رد  ار  وا  هک  قطنم  لها  هفـسالف و  ناگرزب  زا  یکی  زا  تفگ  یم  نخـس  میارب 
کش تریح و  هب  شرابخا  ندش  عطقنم  تبیغ و  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  ترـضح  نآ  راک  دروم  رد  ار  وا  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع 

یّلص ربمایپ  زا  ناشیا  تبیغ  دروم  رد  یثیداحا  مدرک و  حرطم  شیارب  ترضح  نآ  دوجو  تابثا  رد  ار  یثحابم  نم  سپ  .دوب  هتخادنا 
دیدرت و کش و  درک و  ادیپ  شمارآ  ثیداحا  نیا  هب  تبسن  وا  .مدومن  لقن  وا  يارب  مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا 
هک درک  تساوخرد  نم  زا  تفریذـپ و  میلـست ، لوبق و  تعاط و  عمـس و  اب  دینـش  هک  ار  یحیحـص  رابخا  دـش و  لئاز  شبلق  زا  ههبش 

.میامن فیلأت  یباتک  عوضوم  نیا  هرابرد 

مهارف ير  رد  ار  منطو  رارقتـسا و  ّلحم  هب  متـشگرب  لیاسو  دـنوادخ  هاگره  هک  مداد  لوق  وا  هب  متفریذـپ و  ار  ناشیا  تساوخرد  نم 
.درک مهاوخ  يروآدرگ  ار  هتساوخ  وا  هچ  نآ  دنک ،

هب تاناکما  ناردارب و  نادنزرف و  هداوناخ و  رکف  رد  هک  بش  کی  انثا  نیمه  رد 
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مارحلا هّللا  تیب  رود  هب  فاوط  لوغـشم  هّکم  رد  ییوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  سپ  .دومن  هبلغ  نم  رب  باوخ  مدوب ، ير  رد  هدـنام  اـج 
اُهتیَّدَا و یتنامأ  : » میوگ یم  ار  ترابع  نیا  مشاب و  یم  نآ  ندیـسوب  مالتـسا و  لاح  رد  دوسـالا  رجح  راـنک  متفه  طوش  رد  متـسه و 

هناخ رد  رب  هک  مدید  ار  هیلع  هّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامیالوم  لاح  نیمه  رد   (1)« ِهافاوُملاب یل  َدَهشَِتل  ُهتدَهاعَت  یقاثیم 
نورد زا  متروص ، هب  هناشوهزیت  یهاگن  اب  ترـضح  نآ  .متفر  ناشیا  کیدزن  ناشیرپ  يرکف  راتفرگ و  یلد  اب  نم  .دنا  هداتـسیا  هبعک 

یسیون یمن  تبیغ  دروم  رد  یباتک  ارچ  : » دندومرف نم  هب  سپس  .دنداد  ار  ممالس  باوج  سپ  مدرک  مالس  ناشیا  هب  .دندش  هاگآ  نم 
سیل : » دـندومرف .ما  هتـشون  ییاهزیچ  تبیغ  عوضوم  رد  نم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دوش »؟ عفر  تیراـتفرگ  اـت 

وت هب  تروص ، نآ  هب  هن  ینعی : مالّـسلا » مهیلع  ءایبنالا  ِتابیَغ  هیف  رُکذا  ِهبیَغلا و  یف  ًاباتک  َنآلا  َفِّنَُـصت  نَا  كُُرمآ  َلیَبسلا ، کلذ  یلع 
ترضح سپس  .ییامن  رکذ  نآ  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  ياه  تبیغ  ینک و  فیلأت  تبیغ  هرابرد  یباتک  نآلا  نیمه  هک  منک  یم  رما 

اب حبص  .مدوب  لوغشم  ندومن  هوکش  نتفگ و  لد  درد  هیرگ و  اعد و  هب  حبـص  ناذا  ات  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  .دنتفر  دنتـشذگ و 
ّیلو رما  ات  مدومن  زاغآ  ار  باتک  نیا  فیلأت  ندرک ، یهاتوک  رطاخ  هب  ترفغم  بلط  اـب  وا و  رب  لّـکوت  لاـعتم و  يادـخ  زا  تناعتـسا 

(2)  . . . .مشاب هداهن  ندرگ  ار  وا  تّجح  ادخ و 

: تسا هّجوت  لباق  ناتساد  نیا  رد  هتکن  دنچ 

موحرم نامز  رد  .دزاس  التبم  تریح  کش و  هب  ار  ترضح  نآ  نایعیش  تسا  نکمم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هلأسم  هک  نیا  لّوا 
تلیضف و ملع و  نادناخ  زا  قودص  خیش  دوخ  حیرـصت  هب  هک  یگرزب  تسا ، هدوب  يربک  تبیغ  هیلّوا  ياهلاس  زونه  هک  قودص  خیش 
رد قودـص  تماقا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  هداتفا  دـیدرت  ینادرگرـس و  هب  قطنم ، هفـسلف و  لها  ياه  کیکـشت  رثا  رد  هدوب ، فرش 

، . تسا هدوب  ناشیا  رمع  رخاوا  رد  روباشین 
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زا سپ  رگا  .دنا  هدرک  ریبعت  تبیغ  ندش  ینالوط  هب  تّدـم  نیا  زا  هک  هدوب  هتـشذگن  رتشیب  يربک  تبیغ  زا  لاس  یلا 50  رثکادح 40 
، دوش التبم  تریح  کش و  هب  ناشیا  دروم  رد  تلیضف  ملع و  نادناخ  زا  یخیـش  ترـضح ، یناهنپ  نامز  زا  نرق  مین  زا  رتمک  تشذگ 
دنتسه و يرتشیب  رایسب  تارطخ  ضرعم  رد  تهج  نیا  زا  دننک ، یم  یگدنز  تبیغ ، عورـش  زا  سپ  نرق  دودح 12  هک  ینانمؤم  سپ 

نامیا تبیغ ، نامز  ندش  ینالوط  هرابرد  تاهبش  ماسقا  عاونا و  هک  دنشاب  هتشاد  ناشنامز  ماما  تبیغ  رما  زا  یقیمع  كرد  نانچ  دیاب 
یم نشور  شیپ  زا  شیب  ناشیا  نایعیـش  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  عوضوم  رد  هّقفت  موزل  رما  نیا  .دنکن  دـیدهت  ار  اهنآ 

.دیامن

نینچ نآ  ترابع  نیع  هک  دنا  هدومرف  ناشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قودـص ، خیـش  موحرم  لقن  هب  هک  تسا  يا  هلمج  مود  هتکن 
: تسا

؟ کَّمَه دق  ام  یفُکت  یّتح  ِهبیَغلا  یف  ًاباتک  ُفِّنَُصت  َِمل ال 

نیا شهار  دوشب ، تیراتفرگ  عفر  یهاوخ  یم  رگا  دنا : هدومرف  ینمـض  تروص  هب  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  رد  هّجوت  بلاج  بلطم 
نیا نآ  درک و  ادیپ  هّبنت  یّلک  هدـعاق  کی  هب  ترـضح  رادـشه  نیا  زا  ناوتب  دـیاش  .ییامن  فیلأت  تبیغ  عوضوم  رد  یباتک  هک  تسا 

ياشگ لکشم  دناوت  یم  مالّسلا  هیلع  مظعالا  هّللا  هّیقب  ترضح  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  هب  یتمدخ  نداد  ماجنا  هک 
دای مان و  رشن  تهج  رد  لام  ندرک  جرخ  دشاب : هتشاد  فلتخم  لاکشا  دناوت  یم  تمدخ  نیا  .دشاب  شیاه  يراتفرگ  عاونا  رد  ناسنا 
هّمئا رما  ءایحا  یعون  هب  هک  يرگید  راک  ره  ناـشیا و  یفّرعم  صوصخ  رد  یملع  شـالت  ریـسم ، نیا  رد  رمع  فرـص  ناـشیا ، مولع  و 

هتـشاد و دوخ  ناکیدزن  ناتـسود و  هب  ترـضح  ّصاخ  نادنمتدارا  زا  یخرب  هک  تسا  يا  هیـصوت  نیا  .دوش  بوسحم  مالّـسلا  مهیلع 
ناسنا یصخش  ياه  يراتفرگ  عفر  ببس  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  هاگراب  هب  هناصلاخ  يرازگتمدخ  ریـسم  رد  شالت  هک  دنراد 

.دوش یم  مه 

ایبنا ياه  تبیغ  رکذ  هب  تبیغ ، زا  ثحب  رد  قودص  خیش  بانج  هک  نیا  هب  تسا  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  رما  ارجام  نیا  رد  موس  هتکن 
مهیلع ایبنا  ياه  تبیغ  اب  ییانشآ  قیرط  زا  نایعیش  هک  تسا  نیا  شیامرف ، نیا  ياه  تمکح  زا  یکی  الامتحا  .دزادرپب  مالّـسلا  مهیلع 

هک دننادب  مالّسلا 
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هب نینچمه  .دـننکن  عوـضوم  نیا  رد  يداعبتـسا  سپ  دـشاب ، یم  یهلا  هنیرید  ّتنـس  کـی  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناـهنپ  رما 
ناحتما نیا  نتفریذـپ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  اهنآ و  نیب  دوجوم  ياه  تهابـش  كرد  اب  ات  دـننک  هّجوت  اـه  تبیغ  نآ  تایـصوصخ 

.دشاب رت  هداس  ناشیارب  یهلا 

ماـما هب  تبـسن  ناـمز  نیا  رد  هک  يا  هفیظو  هب  دـنوش ، فـقاو  هدوـب ، یهلا  اـیبنا  زا  تبیغ  عـفر  هزیگنا  هچ  نآ  هب  رگا  هک  نیا  رت  مـهم 
، دهد همتاخ  ناشماما  تبیغ  هب  رتدوز  دنوادخ  ات  دننک  لمع  هنوگچ  دیاب  هک  دنوش  یم  هّجوتم  دندرگ و  یم  رتانشآ  دنراد ، ناشنامز 

دروم ار  هلأسم  نیا  ات  مینک  یم  یعـس  باتک ، هدـنیآ  ياه  شخب  رد  ام  .داد  نایاپ  مالّـسلا  مهیلع  اـیبنا  ياـه  تبیغ  هب  هک  روط  ناـمه 
.هّللا ءاش  نا  .میدرگ  رتانشآ  تبیغ  نامز  رد  دوخ  فیلاکت  هب  قیرط  نیا  زا  میهد و  رارق  رتشیب  ّتقد  هّجوت و 

مالّسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  دروم  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ییوگشیپ 

دوخ هلیـسو  هب  هدوب و  حرطم  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  ياهلاس  نیلوا  زا  نایعیـش  مهدزاود  ماما  تبیغ  هلأـسم 
يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدـش  نایب  فلتخم  ریباعت  هب  اهراب  اهراب و  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 

َلوُسَّرلَا َو اوُعیِطَأ  َهّللَا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ یتقو  تسا : هدرک  لقن  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يافواب  باحـصا  زا 
اّما میتخانـش ، ار  شلوسر  ادـخ و  ام  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دـیدرگ ، لزاـن  یمارگ  لوسر  رب  (1)« ْمُْکنِم ِْرمَْألَا  ِیلوُأ 

: دندومرف خساپ  رد  ناشیا  دنتسه ؟ یناسک  هچ  - هدرک نیرق  امش  زا  تعاطا  اب  ار  اهنآ  زا  تعاطا  دنوادخ  هک  « - رمالا ولوا  »

نب ُدّمحم  َُّمث  ِنیَـسُحلا  ُنب  ُّیلع  َُّمث  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا و  َُّمث  ٍبلاط  یبا  ُنب  ُّیلع  مُُهلَّوَا  يدـَعب  نِم  َنیِملـسملا  ُهَِّمئَا  ُِرباج و  ای  یئافَلُخ  مُه 
ٍرفعج ُنب  یسوم  َُّمث  ٍدّمحم  نب  ُرفعج  ُقِداصلا  َُّمث  - َمالَّسلا یِّنِم  ُهءَرقاَف  ُهَتیَقل  اذِاَف  ُِرباج  ای  ُهُکِرُدتَـس  -و  ِِرقابلِاب ِهاروَّتلا  یف  ُفورعَملا  ٍّیلع 

ّمث 9. یسوم  ُنب  ُّیلع  ّمث 
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ٍّیلع ِنب  ِنَسَحلا  ُنبا  هِدابِع  یف  ُُهتَّیَِقب  ِهِضرأ و  یف  ِهّللا  ُهَّجُح  یِّینَک  یّیِمَـس و  ّمث  ٍّیلع  ُنب  ُنسحلا  ّمث  ٍدّمحم  ُنب  ُّیلع  ّمث  ٍّیلع  نب  ُدّـمحم 
اهیف ُُتبثَی  ًهَبیَغ ال  ِهئاِیلوَا  ِِهتَعیـش و  نع  ُبیغَی  يّذلا  كاذ  اَهبِراغَم ، ِضرالا و  َقِراشَم  ِهیَدَـی  یلع  - هُرکِذ یلاِعت  - ُهّللا ُحَـتفَی  يذـّلا  كاذ 

(1) .نامیِالل ُهَبلَق  ُهّللا  َنَحَتما  نَم  ّالا  هتمامِاب  لِوَقلا  یلع 

سپـس تسا ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناشیا  نیتسخن  دنتـسه ، نم  زا  دعب  ناناملـسم  نایاوشیپ  نم و  نانیـشناج  اهنآ  رباج  يا 
تاروت رد  هک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  سپس  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  سپس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح 

زا يدومن ، تاـقالم  ار  وا  هاـگره  سپ  دومن ، یهاوخ  كرد  ار  وا  رباـج  يا  وت  -و  تسا فورعم  موـلع ) هدنفاکـش  « ) رقاـب  » ناوـنع هب 
نب ّیلع  سپس  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  سپـس  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداص  سپـس  - ناسرب مالـس  وا  هب  نم  بناج 

مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  سپس  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  سپس  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  سپس  مالّسلا  امهیلع  یـسوم 
یلع نب  نسح  دـنزرف  شناگدـنب  نایم  رد  ادـخ  هدـش  هتـشاد  هگن  یقاـب  شنیمز و  رد  دـنوادخ  تّجح  نم  هینک  مه  ماـن و  مه  سپس 

تسا یسک  نامه  وا  دنک ، یم  حتف  شناتسد  هب  ار  نیمز  برغ  قرش و  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  .تسا  مالّـسلا  امهیلع 
رب تسا ، هدومزآ  ناـمیا  هب  ار  ناـشیاهلد  دـنوادخ  هک  یناـسک  زج  نآ  رد  هک  یتبیغ  ددرگ ، یم  بیاـغ  شناتـسود  نایعیـش و  زا  هک 

.دننام یمن  مدق  تباث  ناشیا  تماما 

سّدقم دوجو  هلمج  زا   ) مالّسلا مهیلع  هّمئا  کت  کت  یفّرعم  اب  نامزمه  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مینیب  یم 
نومزآ يراوشد  رب  دـنا و  هدومرف  هراشا  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ناگدـید  زا  ناشیا  تبیغ  هب  احیرـص  مالّـسلا ) هیلع  مهدزاود  ماـما 

دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نشور  عضوم  نیا  .دنا  هدیزرو  دیکأت  زین  نامز  نیا  رد  بیاغ  ماما  تماما 
هدش ثداح  اهدـعب  هک  تسین  يزیچ  هدوب و  یعطق  نشور و  مالـسا ، يادـتبا  نامه  زا  هادـف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  تبیغ  رما  هک 

.دنا 3. هدرک  زاربا  نینچ  عّیشت  نافلاخم  زا  یضعب  هک  نانچ  نآ  دنشاب ، هدیشارت  یهیجوت  شیارب  نایعیش  هاگ  نآ  دشاب ،
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ّصن هک  ار  یثیداحا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  کی  کی  زا  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » ردق نارگ  باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم 
هدـش هراشا  زین  ناشیا  تبیغ  هب  ثیداحا  نآ  زا  يرایـسب  رد  هک  هدرک  لقن  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سّدـقم  دوجو  یفّرعم  رب 
نییعت مه  تبیغ  عورـش  لاـس  یّتـح  یـضعب  رد  هدـش و  حرطم  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  عون  ود  تاـیاور ، نیا  زا  یخرب  رد  .تسا 

.تسا هدیدرگ 

.مینک یم  افتکا  ردق  نارگ  ثیداحا  نیا  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام 

: دندومرف نینچ  یثیدح  نمض  رد  هک  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 

ِساّنلا ُهَبشَا  یتَُّما  ُّيِدهَم  یتَیب و  ِلهَا  ُِمئاق  مُهنِم  ُعِساتلا  یتَّیِصَو  َنوُظَفحَی  يرمِأب و  َنُولوُقَی  ًهَِّمئَا  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ِبلُـص  نِم  َلَعَج 
(1) .ٍهَّلِضُم ٍهَریَح  ٍهَلیوَط و  ٍهَبیَغ  َدَعب  ُرَهظَی  ِِهلاعفَا  ِِهلاوقَا و  ِِهِلئامَش و  یف  یب 

اهنآ نیمهن  .دننک  یم  ظفح  ارم  ّتیصو  دنراد و  یم  اپ  هب  ارم  رما  هک  تسا  هداد  رارق  ینایاوشیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  دنوادخ 
زا سپ  وا  .دشاب  یم  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  شلاعفا  نانخس و  لیامـش و  رد  هک  تسا  تّما  نیا  ّيدهم  نم و  تیب  لها  زا  هدننک  مایق 

.درک دهاوخ  روهظ  هدننک  هارمگ  یتریح  ینالوط و  یتبیغ 

هراشا تسا -  هارمه  نامز  نآ  رد  مدرم  ینادرگرـس  اب  هک  مالـسلا - هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ندش  ینالوط  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
.میتسه مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  شیامرف  قدص  دهاش  نونکا  دش و 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ییوگشیپ 

هراشا

رد مه  فیرـش و  یفاـک »  » رد مه  نآ ، نتم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سّدـقم  دوجو  زا  صوـصخ  نیمه  رد  رگید  تیاور 
، مدیـسر مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  دـیوگ : یم  تسا : هدـمآ  نینچ  هتابن  نب  غبـصا  زا  لقن  هب  همعنلا » مامت  نیدـلا و  لاـمک  »

.2: دندومرف مدش ، ایوج  ار  ناشیا  رّکفت  عوضوم  .دندیشک  یم  طخ  نیمز  رب  تشگنا  اب  هک  یلاح  رد  مدید  رّکفت  لاح  رد  ار  ناشیا 
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ٌهَبیَغ ٌهَریَح و  هل  ُنوُکَت  ًاملُظ  ًاروَج و  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  اهُأَلمَی  ُّيِدهَملا  وه  يدلُو  نِم  َرَـشَع  يداحلا  يرهَظ  نِم  ُنوُکَی  ٍدولوَم  یف  َترَّکَف 
.َنورَخآ اهیف  يدَتهَی  ٌماوقَا و  اهیف  ُّلِضَی 

لدع زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  وا  .تسا  نم  دـنزرف  نیمهدزای  نم و  هلالـس  زا  هک  مدرک  یم  رکف  يدولوم  هرابرد 
ینارگید هارمگ و  یناـسک  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  یتـبیغ  تریح و  وا  يارب  .دـشاب  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  ناـمه  دـنک  یم 

.دنوش یم  تیاده 

: دندومرف ترضح  دش ؟ دهاوخ  عقاو  تریح ) تبیغ و   ) يزیچ نینچ  ایآ  نینمؤملا : ریما  ای  مدیسرپ  دیوگ : یم  غبصا 

(1) .ٌقُولخَم ُّهنأ  امک  مَعَن 

( . تشاد دهاوخ  مه  تبیغ   ) تسا هدش  هدیرفآ  وا  هک  هنوگ  نامه  يرآ ،

هک ناشیا  تبیغ  نارود  هب  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّيدـهم  قیقد  یفّرعم  نمـض  زین  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  دوش  یم  هظحـالم 
دشاب و یم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  هب  طوبرم  ینادرگرس  نیا  ارهاظ  .تسا  هدش  هراشا  تسه ، مه  زیزع  نآ  تریح  نارود  انمض 

(2) .تسا توافتم  میدرک  لقن  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  لوق  زا  هتشذگ  ثیدح  رد  هک  یتریح  اب 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ینـسح  میظعلا  دـبع  بانج  زا  رگید  ثیدـح 
: دندومرف هک  تسا 

ِِهنید یلَع  مُهنِم  َتَبَث  نَمَف  الأ  ُهَنوُدِجَی  الف  یعرَملا  َنُوُبلطَی  ِِهتَبیَغ  یف  ِمَعَنلا  َنالَوَج  َنُولوُجَی  ِهعیـشلِاب  ّینأک  ٌلیوط  اهُدَمَا  ٌهَبیَغ  اّنم  ِِمئاقِلل 
.(3) .ِهَمایقلا َموَی  یتَجَرَد  یف  یعَم  وهَف  ِهِماِما  ِهبَیَغ  ِدَمَا  ِلوُِطل  ُُهبلَق  ُسقَی  مل  و 
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نوچمه هک  منیب  یم  ناشیا  تبیغ  نارود  رد  ار  هعیش  ییوگ  .تسا  ینالوط  شتّدم  هک  دراد  یتبیغ  مالّسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام مئاق 
ره هک  دینادب  .دنبای  یمن  ار  نآ  اّما  دندرگ  یم  هاگارچ  لابند  دنتـسه ، ) نادرگرـس   ) دـنور یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نایاپراهچ 
رد وا  سپ  دوشن ، تخـس  شماما  تبیغ  نامز  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  شبلق  دنامب و  مدـق  تباث  دوخ  نید  رب  نارود  نآ  رد  يا  هعیش 

.دوب دهاوخ  نم  هجرد  رد  نم  اب  تمایق  زور 

راـچد نایعیـش  موـمع  نآ ، رثا  رد  هک  تسا  هدـش  هراـشا  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  تبیغ  ندـش  ینـالوط  هب  مـه  ثیدـح  نـیا  رد 
مالّسلا هیلع  يدهم  ترـضح  هب  نادقتعم  زا  يرایـسب  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  ترـضح ، هیبشت  .دنوش  یم  تریح  یمگردرس و 

هک نانآ  نارود  نیمه  رد  دندرگ و  یم  التبم  ینادرگرـس  تریح و  هب  اذل  دنرادن ، یلماک  یهاگآ  دوخ ، فیاظو  هب  تبیغ  نارود  رد 
هجرد مه  تشهب  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اـب  دـنوش ، یمن  تسـس  ناـشتاداقتعا  رد  يا  هّرذ  تبیغ ، ناـمز  ندـش  ینـالوط  رثا  رد 

.دوب دنهاوخ 

مالّسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  ییوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  یفاصوا  نایب  زا  سپ  هک  مینک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  يدعب  ثیدح 
: دندومرف نینچ  ناشیا  تبیغ  ّتلع  و 

ًهَنَـس َنیَعبرا  َنود  ٍّباش  ِهَروُص  یف  ِِهتَردُِقب  ُهُرِهُظی  َُّمث  ِِهتَبیَغ  یف  ُهَرمُع  ُهّللا  ُلیُطی  ِءامإلا  ِهَدِّیَـس  ُنبا  ِنیـسُحلا  یخأ  ِدـلُو  نِم  ُعِساتلا  کلذ 
(1) .ریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلع  َهّللا  َّنَا  َمَلُعِیل  کلذ 

، دنک یم  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  .تسا  نازینک  رورس  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  مردارب  دنزرف  نیمهن  ناشیا 
.تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دوش  مولعم  ات  دنادرگ  یم  راکشآ  لاس  لهچ  ریز  یناوج  لکش  هب  ار  وا  شیوخ  تردق  هب  سپس 

هتکن 2. نیا  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  يردپ  دادجا  هب  هراشا  نمض  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
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« ءامالا هدّیـس   » هّتبلا اّما  دنا ، هدرک  ادـیپ  روضح  ناشردـپ  هناخ  رد  يزینک  توسک  رد  ترـضح  نآ  ردام  هک  هدـش  هراشا  مه  یخیرات 
اب نامزمه  ناشیا  تبیغ  ندـش  ینالوط  هب  نینچمه  .مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نازینک  يوناب  گرزب  رورـس و  ینعی  دـنا  هدوب 

دنهاوخ رهاظ  لاس ، لهچ  ریز  یناوج  رهاظ  اب  یهلا  هرهاب  تردق  هب  لاح ، نیع  رد  هک  دنا  هدومن  هراشا  ناشفیرش  رمع  ندش  ینالوط 
.دش

هلأسم هب  هدش ، لقن  ناشیا  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یمارگ  ناردـپ  زا  هک  یثیداحا  رتشیب  دـش ، نایب  البق  هک  روط  نامه 
هنومن کی  مینک و  یمن  لقن  مهد  ماما  ات  موس  ماما  زا  یبلطم  راصتخا ، تیاعر  يارب  اج  نیا  رد  ام  .دـنراد  هراشا  ترـضح  نآ  تبیغ 

.مییامن یم  رکذ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ینعی  ترضح ، نآ  راوگرزب  ردپ  ياه  شیامرف  زا 

شیوخ دنزرف  تبیغ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  راوگرزب  ردپ  ییوگشیپ 

هراشا

زا متساوخ  یم  مدش و  دراو  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  ماما  ترضح  رب  دیوگ : یم  يرعشا  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا 
: دنتفگ دندومرف و  نخس  هب  ادتبا  میوگب ) ینخس  نم  هک  نآ  زا  شیپ   ) ترضح .منک  لاؤس  ناشدوخ  زا  سپ  نیشناج  هرابرد  ناشیا 

هّلل ٍهَّجُح  نِم  ُهَعاسلا  َموقت  نا  یلا  اهیِّلَُخی  مالّسلا و ال  هیلع  َمدآ  َقَلَخ  ُذنُم  َضرالا  ِّلَُخی  مل  یلاعت  كرابت و  َهّللا  َّنِا  َقاحسا  نب  َدمحا  ای 
.ِضرالا ِتاکََرب  ُجِرُخی  هب  َثیَغلا و  ُلِّزَُنی  هب  ِضرالا و  ِلهَا  نَع  َءالَبلا  ُعَفدَی  ِِهب  ِهِقلَخ  یلع 

رب یهلا  تّجح  زا  ار  نیمز  تمایق  زور  ات  دیرفآ و  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یتقو  زا  لاعتم  دنوادخ  انامه  قاحـسا  نب  دمحا  يا 
دتـسرف و یم  ناراب  دراد و  یم  زاب  نیمز  لها  زا  ار  ـالب  وا  هطـساو  هب  هک ) یتّجح   ) .تشاذـگ دـهاوخن  هتـشاذگن و  یلاـخ  دوخ  قلخ 

.دزاس یم  جراخ  ار  نیمز  ياه  تکرب 

یکدوک هک  - ار دوخ  یمارگ  دنزرف  دندش و  لزنم  لخاد  باتش ، اب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپـس  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا 
هدراهچ بش  هام  نوچمه  ناشتروص  دنتشاد و  رارق  ناشیا  هناش  رب  هک  یلاح  رد  دنداد  ناشن  نم  هب  دندروآ و  نوریب  - دندوب هلاس  هس 

: دندومرف دوخ  نیشناج  یفّرعم  زا  سپ  .دیشخرد  یم 

41 ص :
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 . . . .ِنیَنرَقلا يذ  ُلَثَم  ُُهلَثَم  مالّسلا َو  هیلع  ِرضِخلا  ُلَثَم  ِهّمُالا  ِهذه  یف  ُُهلَثَم  َقاحسا  نب  َدمحا  ای 

.تسا نینرقلا  يذ  رضخ و  لثم  تّما  نیا  رد  وا  لثم  قاحسا  نب  دمحا  يا 

هچ تسا ، يراج  ناشیا  رد  نینرقلا  وذ  رضخ و  ترضح  زا  هک  یتّنس  نآ  مدیسرپ : مدیسر و  ترضح  تمدخ  ادّدجم  زور  نآ  يادرف 
: دندومرف دشاب ؟ یم 

.ِهَبیَغلا ُلوُط 

.تبیغ ندش  ینالوط 

: دندومرف دوش ؟ یم  ینالوط  ناشیا  تبیغ  یتسار  هب  ایآ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  مدیسرپ :

(1) .ُهنِم ٍحوُِرب  ُهَدَّیَا  .نَم . .  ّالا  یقبَی  ِِهب َو ال  َنیِلئاقلا  ُرَثکَا  ِرمألا  اَذه  نَع  َعِجرَی  یّتح  ّیبَر  يإ َو 

هک یناسک  اـهنت  دـندرگ و  یمرب  ناـشداقتعا  زا  وا  هب  نادـقتعم  رتشیب  هک  دـشک  یم  لوط  ردـق  نآ  تسا ، نینچ  مراـگدرورپ  هب  مسق 
.دننام یم  یقاب  هدومرف ، دییأت  دوخ  بناج  زا   (2) یحور اب  ار  اهنآ  دنوادخ 

نامز نآ  رد  يرادنید  یتخس  هب  مه  تبیغ و  نامز  ندش  ینالوط  هب  مه  مالّسلا ، هیلع  رـصع  ماما  راوگرزب  ردپ  هک  دوش  یم  هظحالم 
.دنا هدومرف  هراشا  ناشدنزرف  یکدوک  ودب  زا 

دوخ نیشناج  نیرخآ  تبیغ  ود  هرابرد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ییوگشیپ 

دنراد و تبیغ  ود  ناشیا  هک  نیا  هب  دوخ ، نیشناج  نیرخآ  یفّرعم  نمض  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يرگید  ثیدح  رد 
: . . . دنا هدومرف  هراشا  تسا ، رت  ینالوط  ود  نآ  زا  یکی 

 . َدُِقف اذإ  َرَذَحلَا  َرَذَحلَا  .يرخُالا . .  َنِم  ُلَوطَا  امُهادحإ  ِناتَبیَغ  َُهل  ُنوُکَی 

42 ص :

ح1. ، 38 باب همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
: تسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  دـیامرف و  یم  دـییأت  ار  ناـنمؤم  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تـسا  يا  هتـشرف  ارهاـظ  حور  نـیا  - 2
، یفاک لوصا  هب : دینک  عوجر  نآ  ریـسفت  ندـش  نشور  يارب  (. 22/ هلداجم « ) ُْهنِم ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َناـمیِْإلَا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ  »

.نینذا بلقلل  ّنا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک 
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(1) .يدلُو نِم  ِِعباّسلا  ِدلُو  نِم  ُسِماخلا 

نیمجنپ هک  یماگنه  نآ  رد  دیـشاب  بقارم  رایـشه و  .تسا . .  يرگید  زا  رت  ینالوط  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـنراد  تبیغ  ود  ناشیا  . . . 
.دوش بیاغ )  ) مگ نم  دنزرف  نیمتفه  زا  دنزرف 

، دـنا هدومرف  یفّرعم  دوخ  دـنزرف  نیمتفه  زا  دـنزرف  نیمجنپ  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
دنزرف تبیغ  نارود  هب  تبـسن  هاـگ  نآ  .دـنا  هدوـمرف  رکذ  - تسا رت  ینـالوط  يرگید  زا  یکی  هک  - ار ناـشیا  تبیغ  عوـن  ود  نینچمه 

ریبعت نیا  .دنا  هدومرف  نایب  دقف »  » هملک اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  رد  بلاج  ریبعت  .دنا  هداد  رادشه  دوخ 
هک دنک  یم  قدص  ییاج  رد  ندرک  مگ  .دـننک  یم  مگ  ار  ناشیا  اهناسنا  هک  تسا  نیا  هب  افرـص  ترـضح  تبیغ  هک  دـهد  یم  ناشن 

ناکم ّلحم و  مدرم ، هک  تسین  نیا  زا  شیب  مه  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  .تساجک  دناد  یمن  اّما  تسه ، يزیچ  دناد  یم  ناسنا 
.دنراد ناشیا  روضح  هب  نیقی  هک  نیا  اب  دنناد ، یمن  ار  ترضح  نآ 

لبق لاس  زا 40  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  عورش  لاس  ییوگشیپ 

.تسا هدش  نّیعم  اقیقد  زین  ناشیا  تبیغ  عورش  لاس  هدش ، هراشا  مالّسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  هب  هک  رگید  ثیداحا  یخرب  رد 

ِراوَْجلَا ِسَّنُْخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالّـسلا  اـمهیلع  داوجلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  ماـما  ترـضح  زا  دـیوگ : یم  يوار 
: دندومرف .مدیسرپ  هدنوش » ناهنپ  يراج  ناگراتس  هب  دنگوس  « : » ِسَّنُْکلَا

(2) .ِءاملَّظلا ِهَلیَّللا  ِیف  ُدَّقَوَتَی  ِباهِّشلاَک  ُرَهظَی  َُّمث  ِنیَتَِأم  َنیّتِس و  َهَنَس  ُسِنخَی  ُماِما 

.ددرگ 2. یم  رهاظ  کیرات  بش  رد  هراتس  نوچمه  سپس  دوش  یم  ناهنپ  تصش  تسیود و  لاس  رد  هک  تسا  یماما  دوصقم 

43 ص :

ح189. ص380 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  - 1
ح 22. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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زاـغآ ناـشیا  راوـگرزب  ردـپ  تداهـش  اـب  ناـمز  مه  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  عورـش  لاـس  تصـش ، تسیود و  لاـس 
هرود عومجم  نیارباـنب  .تسا  یکی  راوگرزب  نآ  تبیغ  نارود  زاـغآ  اـب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تماـما  زاـغآ  عقاو  رد   (1) .دیدرگ
تبیغ عورش  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  هّمئالا  داوج  ترـضح  ییوگـشیپ  .تسا  هدوب  ناشیا  تبیغ  اب  هارمه  نونکات ، ترـضح  نآ  تماما 
يرجه لاس 220  مالّسلا  هیلع  مهن  ماما  تداهش  لاس  نوچ  تسا ، هدش  حرطم  نآ  زا  لبق  لاس  لهچ  لقاّدح  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 

.(2) .تسا هدوب  يرمق 

44 ص :

.تسا هدوب  یگلاـس  تشه  تسیب و  ّنس  رد  لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  هعمج  زور  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  تداهـش  - 1
( مالّسلا امهیلع  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  دلوم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  )

.مالّسلا هیلع  یناّثلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  دلوم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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يربک يرغص و  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  اب  طابترا  یگنوگچ  لصف 2 :

هراشا

اهنآ و زا  یکی  ندوب  ینالوط  نینچمه  نآ ، عون  ود  مالّسلا و  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  لصا  هرابرد  هتشذگ  لصف  رد  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب 
تهج زا  مه  ود ، نیا  .میزادرپب  تبیغ  عون  ود  نیا  ياـه  یگژیو  نیرت  مهم  ناـیب  هب  میناوت  یم  نونکا  دـش ، حرطم  نارود  نآ  یتخس 

.دنراد توافت  رگیدکی  اب  تروص  لکش و  مه  نامز و  تّدم 

اهنآ نامز  تّدم  تهج  زا  تبیغ  ود  توافت 

ترـضح تداهـش  اب  ناـمز  مه  يرمق  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  متـشه  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  عورـش  میدـید ، هک  ناـنچ 
دّمحم نب  ّیلع  نسحلا  وبا  خیش  بانج  ترضح ، مراهچ  بیان  تافو  زور  ات  تبیغ  نیا  لّوا  هلحرم  .تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  يرکـسع 

لوط بیترت  نیا  هب  (1) .تشذگرد يرمق  يرجه  یلوق 328 ) هب  و   ) لاس 329 نابعش  همین  زور  رد  ناشیا  .تسا  هتـشاد  همادا  يرمس ،
همادا نونکات  هدـش و  زاغآ  تبیغ  مود  هلحرم  هلحرم ، نیا  نتفرگ  نایاپ  اب  .تسا  هدوب  يرمق  لاـس  ای 69  تبیغ 68  لوا  هلحرم  تّدم 

 (. نایب مالّسلا  مهیلع  ناماما  طّسوت  ینامز  چیه  اهنت  هن  هلحرم  نیا  نایاپ  يارب  اّما  .تسا  هدرک  ادیپ 

45 ص :

و ح 32 ) باب 45 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک   ) تسا هدومرف  لقن  لاس 328  ار  مراهچ  بیان  تافو  لاس  قودص  خیـش  موحرم  - 1
(. ح 364 یسوط ص 394 ، خیش  هبیغلا ،  ) تسا هدرک  لقن  لاس 329  یسوط  خیش  موحرم 
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نوچ دش ، دهاوخن  نّیعم  نآ  يارب  ینامز  چیه  روهظ ، زا  لبق  ات  موصعم ، نایاوشیپ  زا  لوقنم  دّدـعتم  ثیداحا  قبط  هکلب  تسا ، هدـشن 
نآ ندوب  رییغت  لباق  يانعم  هب  ندوب  ییادـب  .دـیآ  یم  رامـش  هب  ییادـب  يرما  تسا ) مود  هلحرم  تبیغ  نایاپ  هک   ) روهظ نامز  ـالوصا 
نیا  (1) .مییامن یم  لوکوم  دوخ  لحم  هب  ار  رت  لماک  ثحب  مینک و  یم  لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  هنومن  کی  طـقف  اـجنیا  رد  اـم  .تسا 

نب غبـصا  وگتفگ  نآ  ياهتنا  رد  .میدومن  لـقن  هتـشذگ  لـصف  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  تسا  یتیاور  نآ  همادا  ثیدـح ،
: دنیامرف یم  ترضح  دوش ؟ یم  هچ  تبیغ )  ) نآ زا  سپ  دسرپ : یم  هتابن 

(2) .ٍتایاِهن ٍتایاغ و  ٍتاداِرا و  ٍتاءاَدب و  هل  ّناف  ُءاشی  ام  ُهّللا  ُلَعفَی  ّمث 

.تسا ییاه  نایاپ  فادها و  اه و  هدارا  اهءادب و  وا  يارب  نوچ  دهد ، یم  ماجنا  دهاوخب  هچره  دنوادخ  سپس 

یم ماجنا  دهاوخب  يراکره  دنوادخ  هک  نیا  نایب  هب  افرـص  دنا و  هدادن  دوش ، یم  عقاو  تبیغ  زا  سپ  هچ  نآ  هرابرد  یحیـضوت  چـیه 
فلتخم و ياه  هدارا  ياراد  دـنوادخ  هک  نیا  هب  دـنا  هدومرف  هراشا  دوخ ، نایب  نیا  ّتلع  نایب  رد  هاـگ  نآ  .دـنا  هدومرف  اـفتکا  دـهد ،

روما نایاپ  دراد و  تبیغ ) نامز  تّدـم  هلمج  زا   ) دوخ ياهراک  رد  یفلتخم  ضارغا  فادـها و  نینچمه  .تسا  نوگاـنوگ  ياهءادـب 
مالّـسلا و مهیلع  هّمئا  جرف  يارب  ییاه  نامز  ثیداحا ، یـضعب  قباطم  هک  نانچ  دـنک ، یم  توافت  فلتخم  ياه  هدارا  اـب  بساـنتم  مه 

هلحرم تبیغ  نایاپ  هک  ترـضح  روهظ  يارب  یتقو  چیه  سپ  .تسا  هتفرگ  تروص  ءادب  اهنآ  دروم  رد  هدوب و  هدـش  نّیعم  ناشنایعیش 
رد مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  یمن  هدرکن و  نییعت  یتقو  زین  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  .دوشب  دیابن  هدشن و  نّیعم  تسا ، ناشیا  مود 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  هرابرد  ریصب  وبا  لاؤس  هب  خساپ 

(3) .ُتِّقَُونال ٍتَیب  ُلهَا  ّانإ  َنُوتاّقَولا  َبَذَک 

یمن نییعت  یتـقو  نآ ) يارب   ) هک میتـسه  يا  هداوناـخ  اـم  .دـنیوگ  یم  غورد  مالّـسلا ) هیلع  مئاـق  روهظ  يارب   ) تقو ناگدـننک  نییعت 
.مینک 3.

46 ص :

.دنیامن عوجر  موس  شخب  نارظتنم ، » كولس   » باتک هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  - 1
ح 7. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2

ح 3. تیقوتلا ، هّیهارک  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 3
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.دشاب یم  رتدنلب  مود  هلحرم  رت و  هاتوک  لّوا  هلحرم  .دنتـسه  فلتخم  نامز  تّدم  تهج  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هلحرم  ود 
: دنا هدومرف  هراشا  توافت  نیمه  هب  شیوخ  مالک  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .ٌهَلیوَط يرخُالا  ٌهَریصَق َو  امُهادحإ  ِناتَبیَغ  ِِمئاقِلل 

.تسا تّدم )  ) زارد يرگید  هاتوک و  ود  نآ  زا  یکی  دراد  تبیغ  ود  مالّسلا  هیلع  مئاق 

نامز تّدم  رابتعا  هب  تبیغ  یگرزب  یکچوک و  ینعی   ) دـنمان یم  يربک »  » ار یمود  و  يرغـص »  » ار لّوا  تبیغ  تهج ، نیمه  زا  دـیاش 
.تسانعم نیمه  اهنآ  زا  دارم  یلو  تسا  هدشن  لقن  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  یتیاور  رد  يربک  يرغص و  ریباعت  هّتبلا  دشاب . ) یم  نآ 

بیاغ ماما  اب  طابترا  هوحن  تهج  زا  تبیغ  ود  توافت 

هجو .دـشاب  یم  نآ  عوـن  یگنوـگچ و  رد  دراد ، دوـجو  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  زا  هلحرم  ود  نیا  ناـیم  هـک  يرگید  تواـفت 
« مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  يانعم   » ناونع تحت  هتـشذگ  لصف  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هلحرم  ود  نیا  رد  تبیغ  يانعم  كرتشم 

هراب نیا  رد  دوجوم  ثیداحا  هب  هّجوت  اب  .دریگ  رارق  هّجوت  دروم  ّتقد  هب  دیاب  زین  دراد  دوجو  اهنآ  نیب  هک  یتوافت  اّما  .میداد  حیضوت 
رد تفگ : نینچ  تبیغ  ود  نیا  توافت  نایب  رد  ناوت  یم  هدـیدرگ ، عقاو  ترـضح  يارغـص  تبیغ  نارود  رد  هک  یخیرات  تاـّیعقاو  و 

ماما دوخ  بناج  زا  ارفس  نیا  .دندوب  مدرم  ناشیا و  نیب  هطساو  مالّسلا  هیلع  ماما  ّصاخ  باّون  ناونع  هب  یناریفس  يرغص ، تبیغ  هرود 
دییأت رهم  دندرک ، یم  لمع  ای  دنتفگ  یم  ینید » هفیظو   » و نید »  » ناونع تحت  هچ  نآ  ورملق  رد  دندوب و  هدش  بوصنم  مالّـسلا  هیلع 

ماما اب  طابترا  هنوگ  نیا  زا  مدرم  دـش و  هتـسب  یتطاسو  تباـین و  نینچ  باـب  يربک  تبیغ  رد  .دنتـشاد  هارمه  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
رد هّماع » تباین   » ناونع تحت  هچ  نآ  .دـشاب  یمن  هتفریذـپ  سک  چـیه  زا  ناـمز  نیا  رد  ییاـعّدا  ناـنچ  دـندش و  مورحم  دوخ  ناـمز 

.تسین 9. ترضح  نآ  هب  تبسن  ناشیا  ّماع  باّون  ّتیباب  تطاسو و  يانعم  هب  دراد ، دوجو  يربک  تبیغ  نارود 

47 ص :

ح 19. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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.دـیآ یم  رامـش  هب  يربک  تبیغ  اب  هسیاقم  رد  يرغـص  تبیغ  زایتما  یگژیو و  نیرت  مهم  بیاـغ ، ماـما  يارب  باـب »  » و ریفـس »  » دوجو
زا هک  دنچره  وا  .دوش  یم  بوسحم  مدرم  يارب  ترضح  هغلاب  تّجح  دراد ، ینأش  نینچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  بناج  زا  هک  یـسک 

تّجح لوق  نآ  دـیامن ، زاربا  ینید  روما  رد  ار  يرظن  رگا  دوخ ، ترافـس  تباـین و  نأـش  رطاـخ  هب  اـّما  تسین ، نوصم  هابتـشا  اـطخ و 
هب اعون  زین  هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هسّدقم  هیحان  زا  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  یتاعیقوت  .دوب  دهاوخ  مدرم  يارب  یعرش 

هداد تبسن  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ارفـس  نیا  زا  یکی  ار  يا  هتـشون  ای  ینخـس  رگا  یّلک  روط  هب  تسا و  هدوب  صاخ  باّون  نیمه  تسد 
.تسین یندشراکنا  ریذپ و  هشدخ  هجو  چیه  هب  ماما ، هب  نآ  باستنا  تّحص  دنشاب ،

هداد رارق  مدرم  نایم  رد  دوخ  باب  هطساو و  ار  یناسک  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  دوخ  یتقو  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب 
رگا الثم  .دنا  هدومرف  ءاضما  ینید  روما  رد  ار  ناشیا  لمع  لوق و  تّحـص  هدز و  اهنآ  ینید  ّتیـصخش  رب  دییأت  رهم  تقیقح ، رد  دنا ،

مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  دوخ  هیحان  زا  ار  شرافـس  نیا  میناوت  یم  دـنک ، هیـصوت  تبیغ  نامز  رد  ییاـعد  ندـناوخ  هب  ناـشیا  زا  یکی 
تارابع هدومرف و  رما  تبیغ  نامز  رد  ییاعد  ندـناوخ  هب  يورمع ، دیعـس  نب  نامثع  رمع و  وبا  خیـش  باـنج  هنومن  ناونع  هب  .مینادـب 

مینادب و مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  هدش  دییأت  ار  اعد  نیا  نتم  میناوت  یم  ام  .دنا  هدرک  الما  دوخ  نارصاعم  زا  یکی  يارب  ار  نآ 
: دنا هدومرف  نآ  هرابرد  هدرک و  لقن  سوواط  نب  دّیـس  بانج  هعیـش  راوگرزب  ملاع  هک  تسا  ییاعد  نامه  اعد  نیا  .مینک  نینچ  دـیاب 

دیابن اعد  نیا  ندـناوخ  رد  دریگ ، تروص  لامها  هدرک ، لقن  هعمج  زور  رـصع  زامن  يارب  هک  یتابیقعت  همه  ندـناوخ  هب  تبـسن  رگا 
ار اعد  نیا  لّوا ، بیان  هک  نیا  دوجو  اب  سپ   (1) .دنا هدرک  یّقلت  دوخ ، رب  دنوادخ  یصاصتخا  لضف  ار  رما  نیا  ناشیا  .دوش  یهاتوک 
هک - روما هنوگ  نیا  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  ناشیا  تباین  ترافـس و  نأش  اّما  دنا ، هدرکن  الما  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  لقن  ناونع  هب 

ماما هب  ار  يزیچ  صاخ ، باّون  زا  یکی  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید  ریبعت  هب  .دنشاب  ترضح  دییأت  دروم  - تسا نید  ءزج  امیقتـسم 
 . مالّسلا هیلع 

48 ص :

 . . . .کسفن ینفّرع  ّمهّللا  تسا : نیا  اعد  يادتبا  ص 315 ، لصف 47 ، عورشملا ، لمعلا  لامکب  عوبسالا  لامج  - 1
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يارب ای  صاخ  يدرف  هب  ینید  روما  رد  یـشرافس  هیـصوت و  اّما  دنهدن ، تبـسن  میقتـسم  روط  هب  تحارـص و  هب  یّتح  ای  دـنهد  تبـسن 
ماما رظن  ّیضرم  ار  ناشیا  هیصوت  هب  لمع  میناوت  یم  تسا و  یعرش  تّجح  ناشیا  لوق  اه ، تروص  نیا  همه  رد  دنشاب ، هتـشاد  مومع 

.مینادب مالّسلا  هیلع 

هیلع ماما  یناهنپ  ألخ  يّدح  ات  هدوب و  اشگهار  رایسب  يرغص  تبیغ  هرود  رد  ینابیان  نینچ  دوجو  هک  دوش  یم  نشور  فصو ، نیا  اب 
دندرک یم  هعجارم  نانیا  هب  دنتشاد ، دوخ  ماما  زا  یتجاح  ای  لاؤس  مدرم ، رگا  .تسا  هدرک  یم  ناربج  ار  شناتـسود  نایم  رد  مالّـسلا 

مالّـسلا هیلع  ماما  بناج  زا  یماـغیپ  باّون ، نیا  زا  یکی  رگا  .دـندروآ  یم  ار  مزـال  خـساپ  ترـضح ، بناـج  زا  مه  ناراوگرزب  نیا  و 
تبیغ دوجو  اب  نیاربانب  .تسا  هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  میقتـسم  شیامرف  مکح  اقیقد  وا  يارب  ماغیپ  نیا  دندروآ ، یم  یـسک  يارب 

یم مدرم  هک  دـندوب  یباوبا  ارفـس  نیا  .تسا  هدوب  زاب  ناشیا  اب  میقتـسمریغ  ياـهطابترا  نینچ  هار  مدرم ، زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  صخش 
تبیغ سپ  .دنوش  جراخ  تریح  ینادرگرس و  زا  هلیسو  نیا  هب  دننک و  فیلکت  بسک  دوخ  نامز  ماما  زا  اهنآ  هب  هعجارم  اب  دنتـسناوت 

یـسرتسد زا  یّلک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سّدـقم  دوجو  هک  هدوبن  روط  نیا  اـّما  تسا ، هدوـب  تبیغ  اـعقاو  مدرم  يارب  دـنچره  يرغص ،
ناماما ثیداحا  رد  .تسناد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  عون  ود  توافت  نیرت  مهم  ناوت  یم  ار  یگژیو  نیمه  .دنـشاب  هدوب  جراخ  ناشیا 

: تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هّللا  دبع  تیاور  نآ ، زا  يا  هنومن  .دوش  یم  تفای  یگژیو  نیا  هب  یتاراشا  اضعب  نیشیپ 

(1) .ِقیرَغلا ِءاعُِدب  اعَد  نَم  ّالا  ِهَریَحلا  کلت  نِم  وُجنَی  الف  يُری  ًامَلَع  ًيدُه و ال  َماما  اهیف  َنورَت  ٍلاح ال  یف  ُمترِص  اِذا  ُمتنأ  َفیک 

ياعد هک  یناسک  طقف  ینامز  نینچ  رد  ار ؟ يراکـشآ  هناـشن  هن  دـینیبب و  ار  تیادـه  ياوشیپ  هن  هک  یناـمز  رد  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ 
(. (2) .دننک یم  ادیپ  تاجن  ینادرگرس  تریح و  نآ  زا  دنناوخب ، ار  قیرغ 

49 ص :

ح4. لصف 2 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 1
تِّبَث بولقلا  ّبلقم  ای  میحر  ای  نمحر  ای  هّللا  ای  تسا : نینچ  دنا  هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  هچ  نآ  قباطم  قیرغ  ياعد  - 2

(. همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  زا  لقن  هب  ح73  ص149 ، ج52 ، راونالاراحب ،  ) کنید یلع  یبلق 
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هک يدـه » ماما   » یکی .دـنا  هتـسناد  ینادرگرـس  تریح و  ثعاب  ار  دـیما  هطقن  ود  ندوبن  فیرـش ، ثیدـح  رد  هک  دوش  یم  هظحـالم 
مالّسلا هیلع  ماما  زا  ریغ  ملع  نیا  .دوش  هدید  هک  یمچرپ  هناشن و  ینعی  يری » املع   » مود دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوصقم 
هدومرف فیرش  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  ینامعن  میهاربا  نب  دّمحم  خیش  موحرم  .دشاب  ترضح  نآ  يوس  هب  یباب  دناوت  یم  اّما  تسا ،

نامه ملع »  » زا دوصقم  نوچ  .دنا  هدوب  هعیش  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نیب  هک  یناریفـس  رما  رب  تسا  يدهاش  لیلد و  ثیدح  نیا  رد  : » دنا
ماما تبیغ  دروم  رد  یهلا  ناحتما  یتقو  اّما  .تسا  هتـشاد  دوجو  شنایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نایم  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  يریفس 
نیا دیامرف و  روهظ  مالّسلا  هیلع  قحلا  بحاص  یتقو  ات  دندشن  هدید  رگید  دنتفر و  رانک  مالعا  نیا  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  مالّـسلا  هیلع 

(1)« .دیآ یم  دوجو  هب  مالعا )  ) اه هناشن  نیا  ندوبن  مالّسلا و  هیلع  ماما  دوخ  تبیغ  رثا  رد  دنا ، هدومرف  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  یتریح 

تبیغ ناـمز  رد  نایعیـش  زا  تریح  عفر  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ّصاـخ  باّون  یـساسا  مهم و  شقن  رگناـشن  یبوخ  هب  ملع »  » ریبـعت
.دش نشور  ناشیا  ندوب  ملع  يانعم  هتشذگ  تاحیضوت  اب  .تسا  يرغص 

هب هبیغلا »  » باـتک نیمه  رد  تسا و  هتـسیز  یم  يربـک  تبیغ  عورـش  هیلّوا  ياـهلاس  رد  یناـمعن  خیـش  هک  دوـش  هّجوـت  تـسا  بوـخ 
ناشیا نونکا  ینعی   (2)« ًهَنَس َنُونامَث  ٌفِّیَن و  نآلا  هل  : » دیوگ یم  هدرک و  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  كرابم  دوجو  ّنس  هب  هراشا  تبسانم ،

زاغآ ار  دوخ  ینالوط  تبیغ  یگلاس ، دنچ  داتفه و  ّنس  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  .دنراد  نس  لاس  دنچ  داتـشه و 
ناوت یم  سپ  .تسا  هدوب  هتشذگ  تبیغ  نیا  نامز  زا  لاس  هد  ادودح  ینامعن  هبیغلا  باتک  فیلأت  نامز  رد  هک  تفگ  دیاب  دنا ، هدرک 

ياج رد  .تسا  هدرک  سح  ار  تبیغ  ود  نیا  نایم  توافت  هدرک و  كرد  امتح  زین  ار  يرغـص  تبیغ  نارود  ینامعن  موحرم  هک  تفگ 
: . دیامرف یم  دوخ  باتک  زا  يرگید 

50 ص :

لصف 2. ياهتنا  ، 10 باب ینامعن ، هبیغلا ، - 1
لیذ ح 20. لصف 1 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 2
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هّمئا تقادص  دنوادخ  تسا و  حیحـص  ام  دزن  هّللا  دمحب  دـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  يارب  تبیغ  ود  دوجو  رگنایب  هک  ثیداحا  نیا  »
مدرم مالّـسلا و  هیلع  ماما  نیب  یناریفـس  هک  دوب  یتبیغ  نامه  لّوا  تبیغ  .درک  راکـشآ  دوخ  ياـه  شیاـمرف  نیا  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع 

تالکـشم .دندوب  هدش  هتخانـش  راکـشآ و  مدرم  نایم  رد  هدـش و  بصن  ماقم  نیا  هب  ترـضح  نآ  دوخ  بناج  زا  هک  دنتـشاد  دوجو 
نیا .دیـسر  یم  اهنآ  نابحاص  هب  ناشیا  تسد  هب  راوشد  ياهلاؤس  خساپ  دش و  یم  لصف  ّلح و  ناشیا  طّسوت  هدیچیپ  ماکحا  یملع و 

.دش يرپس  نآ  نامز  تّدم  هک  دوب  رت  هاتوک  تبیغ  نامه  نارود 

نیا رد  ار  اـم  دـنوادخ  - تسا هدیـسر  ارف  نوـنکا  نآ  ناـمز  هک  .دنتـسین . .  راـک  رد  ییاـه  هطـساو  ناریفـس و  نینچ  مود ، تـبیغ  رد 
یم رس  هب  مود  تبیغ  نیا  رد  ام  و  دنوش . . .- یمن  در  هنتف  لابرغ  زا  هک  دهد  رارق  یناسک  زا  درادب و  مدق  تباث  قح  لوق  رب  راگزور 

(1)« .میرب

صقان لماک و  تبیغ 

، تشاد دوجو  یلّوا  تبیغ  رد  هک  یلکـش  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اـب  طاـبترا  ناـکما  يربک  تبیغ  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت  نیا  اـب 
، دندوب ناشیا  اب  طابترا  هلیـسو  هک  یباوبا  طئاسو و  نوچ  تسا ؛ هدش  رتشیب  يربک  تبیغ  رد  ماما  یناهنپ  انعم  کی  هب  درادـن و  دوجو 

تبیغ هرود  رد  ماما  یناهنپ  نازیم  هک  مییوگب  دـیاب  مینک ، يدـنب  هجرد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  یناهنپ  میهاوخب  رگا  اذـل  .دنتـسین  رگید 
رد هچ  نآ  اب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندوب  سرتسد  زا  رود  اجنیا  رد  یناهنپ »  » ریبعت زا  دوصقم  هّتبلا  .تسا  هدـش  رتدـیدش  ینالوط ،
ود رد  دوجوم  كرتشم  ّدح  نیـشیپ ، يانعم  نآ  میتفگ  البق  هک  روط  نامه  .تسا  توافتم  میدرک ، نایب  هتـشذگ  لصف  رد  نآ  يانعم 

دوجو توافت  ناشیا  تبیغ  عون  ود  نیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  يداـع  یـسرتسد  نازیم  تهج  زا  نآ ، رب  هوـالع  یلو  تسا ، تبیغ  هرود 
هیلع ماما  تبیغ  هجرد  رد  توافت  نیمه  ظاـحل  هب  .ددرگ  یمرب  ناـشیا  ّصاـخ  باّون  ناریفـس و  روضح  مدـع  اـی  روضح  هب  هک  دراد 

مالّسلا هیلع  رـصع  ماما  كرابم  هیحان  زا  هک  یعیقوت  رد  .دنا  هدومن  ریبعت  هّمات »  » تبیغ هب  يربک )  ) ینالوط تبیغ  زا  هک  تسا  مالّـسلا 
 . زا شیپ  زور  شش 

51 ص :

لیذ ح 9. لصف 4 ، باب 10 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 1

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  نینچ  هدش ، رداص  وا  هب  باطخ  ترضح ، نآ  مراهچ  بیان  تافو 

(1) .هَّماّتلا ُهبیَغلا  ِتَعَقَو  دقف 

دیاش .تسا  هدـش  هدرب  مان  لماک  تبیغ  ناونع  هب  مود  تبیغ  زا  - دـشاب یم  ترـضح  ینالوط  تبیغ  عورـش  رگناـیب  هک  - عیقوت نیا  رد 
ماما اب  طابترا  ناکما  هک  یناریفـس  باوبا و  دوجو  .تسا  یلبق  صقاـن  تبیغ  اـب  هسیاـقم  رد  تبیغ ، نیا  ندوب  لـماک  هک  تفگ  ناوتب 

تّدش و نیاربانب ، .دومن  صقان »  » يدعب هرود  هب  تبسن  ار  ناشیا  تبیغ  دندوب ، هتخاس  مهارف  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
.تسا یلبق  زا  شیب  مود  هرود  نیا  رد  - دش نایب  هک  ییانعم  هب  - ترضح تبیغ  قمع 

يربک تبیغ  رد  یّتح  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ّصاخ  باّون  زاتمم  هاگیاج 

لاوما و نتفرگ  يارب  تلاـکو  ناونع  افرـص  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ّصاـخ  باّون  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  بلاـطم  هب  هّجوت  اـب 
تبیغ نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  .تسا  هدوب  ناشیا  نوؤش  نیرت  هداـتفااپ  شیپ  زا  یکی  رما ، نیا  هکلب  دـنا ، هتـشادن  تاـهوجو 

رد قاحـسا ، نب  دمحا  مق  رد  رایزهم ، نب  میهاربا  نب  دّمحم  زاوها  رد  الثم  .دنا  هتـشاد  فلتخم  ياهرهـش  رد  يرگید  يالکو  يرغص 
يالکو اهنیا  .ناذاش  نب  دّـمحم  روباشین  رد  و  الع ، نب  مساـق  ناـجیابرذآ  رد  يدـسا ، یماّـسب و  ير  رد  حـلاص ، نب  دّـمحم  نادـمه 

(2) .دنا هتشاد  ار  ناشیا  ترایز  قیفوت  دادغب ، رد  هک  دنا  هدوب  ترضح 

رد ریبعت  نیرتهب  تسا و  هدوب  ناشیا  بناج  زا  یلومعم  يداع و  تلاکو  ّدـح  زا  رتالاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّصاـخ  ناـبیان  ارفـس و  ماـقم 
تریح و عفر  ناشیا ، هب  عوجر  اب  هک  دـندوب  ییاه  هناشن  اهنیا  مچرپ ، هناشن و  ینعی  ملع  .تسا  ملع »  » ریبعت ناـمه  ناـشیا ، نأـش  ناـیب 

دوخ یفیلکتالب  ینادرگرـس و  عفر  يارب  یهار  مالّـسلا  هیلع  ماما  باوبا  نیا  هب  هعجارم  اـب  تسناوت  یم  سکره  دـش و  یم  یهارمگ 
.دنک 6. ادیپ 
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هب مه  يربک  تبیغ  نارود  رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ردق  نارگ  باّون  ناریفـس و  نیا  تخانـش  رد  رت  مهم  هتکن 
باطخ يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  يا  هضیرع  نآ  زراب  هنومن  .دنتـسه  اراد  ار  دوخ  يالاو  ماقم  نأش و  نامه  دودـحم ، یتروص 

رب دورب و  يا  هکرب  ای  هناخدور  يالاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  روتسد  هضیرع ، نتشون  زا  سپ  .دوش  یم  هتشون  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب 
: دیوگب دنزب و  ادص  مسا  هب  ار  وا  دنک و  دامتعا  صاخ  باّون  نیا  زا  یکی 

یم هداد  يزور  دنوادخ  دزن  يا و  هدنز  وت  هدوب و  دنوادخ  هار  رد  وت  تافو  هک  مهد  یم  تداهش  وت ، رب  مالس  ینالف ، رسپ  ینالف  يا 
يوس هب  نم  تجاـح  هتـشون و  نیا  مهد و  یم  رارق  بطاـخم  یتـسه ، هدـنز  لـج  ّزع و  يادـخ  دزن  هک  یناـمز  رد  ار  وت  نم  يوـش و 

.یتسه نیما  دامتعا و  دروم  وت  هک  نک  میلست  ناشیا  هب  ار  نآ  سپ  تسا ، مالّسلا  هیلع  نامیالوم 

(1) .دزادنیب هکرب  ای  هاچ  ای  هناخدور  رد  ار  هتشون  دیاب  سپس 

دزن ار  ناشیا  ام  هک  اج  نآ  ات  تسا ، یقاب  نانچمه  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  ناراوگرزب  نیا  تطاسو  هک  دـیمهف  ناوت  یم  اج  نیا  زا 
موحرم راوگرزب  همّالع  .میهد  یم  رارق  هطـساو  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دوخ  هضیرع  ندـناسر  يارب  میناد و  یم  رداق  هدـنز و  دـنوادخ ،

: دنا هدومرف  نینچ  قوف  ربخ  لقن  زا  سپ  يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

رد بانج  نآ  ایاعر و  نایم  يرغـص  تبیغ  رد  هک  ناـنچ  مّظعم ، صخـش  راـهچ  نآ  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  فیرـش  ربخ  نیا  زا  »
دنتـسه و بانج  نآ  نویامه  باکر  رد  زین  يربک  تبیغ  رد  دندوب ، هطـساو  تاعیقوت  غالبا  باوج و  نتفرگ  عاقر و  جیاوح و  ضرع 

(2)« .دنزارفارس رختفم و  گرزب  بصنم  نیا  هب 

، تسا ییزج  دودـحم و  رایـسب  نامز ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرم و  نایم  ناراوگرزب  نیا  تطاسو  هک  تسا  نشور  دوجو ، نیا  اب 
رـصع ماما  هب  یـسرتسد  رگا  .دـشاب  یمن  دوب ، ریذـپ  ناکما  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هعیـش  يارب  هچ  نآ  اب  هسیاقم  لباق  هک  يروط  هب 

.ي تبیغ  رد  هک  یلکش  هب  زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  باوبا  نیا  قیرط  زا  مالّسلا  هیلع 
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لامعا دیاقع و  ضرع  ناشیا و  زا  فیلکت  بسک  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  زا  يرایـسب  دـیاش  تشاد ، یم  ناکما  دوب ، يرغص 
يارب هک  دـندش  یمن  روبجم  دـندنام و  یم  رود  نارود ، نیا  ياـه  ینادرگرـس  تاـفارحنا و  زا  يرایـسب  زا  ناـشماما  تمدـخ  دوـخ ،

هعجارم تسین ، زارحا  لباق  لماک  روط  هب  ناشتیحالـص  یهاگ  هک  يدارفا  هب  دوخ  یهلا  فیاظو  نید و  قیاـقح  زا  يرایـسب  تخاـنش 
، هار ندرک  نشور  ياـج  هب  هک  دـندش  یمن  هجاوـم  یـضیقن  ّدـض و  ءارآ  اـب  هفیظو ، تـقیقح و  ناگدـنیوج  بـیترت ، نـیا  هـب  .دـننک 

یمن شیپ  ناشیارب  تافارحنا  ناماد  رد  ندـیتلغ  يرادـنید و  نید و  زا  یگدروخرـس  اسب  هچ  .دـنک و  ناـشرت  هتفـشآ  رت و  نادرگرس 
هک تسا  تهج  نیا  زا  دوش ، یم  هصالخ  تریح »  » هملک رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياسر  ریبعت  هب  هک  اه  يراتفرگ  نیا  رثکا  .دمآ 

.دنرادن غارس  دوخ  ماما  يوس  هب  یباب  هطساو و  نایعیش ،

يارب ساسحا ، يور  زا  افرـص  لیلد و  نودب  نید ، قیاقح  اب  انـشآان  عالّطا و  یب  اّما  نمؤم  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  رتالاب  جـنر 
بـسک ناشیا  زا  سپـس  .دـنرادنپ  یم  دوخ  ماما  اب  طبترم  ار  اهنآ  هدـش و  لئاق  دـنا ، هتـشاد  صاخ  باّون  هچ  نآ  ریظن  یماقم  یناسک 

ماظع و ياهقف  زا  کی  چیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هتـساوخ  نینچ  اهنآ  زا  ناشماما  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دننک و  یم  فیلکت 
دودرم و ار  نیغورد  نایعّدم  هراومه  دنا و  هدـشن  یماقم  نانچ  یعّدـم  تهاقف ، هقف و  راختفارپ  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  دـیلقت  عجارم 
لهج و يور  زا  مه  یهاگ  و   ) بیرف گنرین و  يور  زا  غورد و  هب  هک  یناسک  دنا  هدوب  هشیمه  لاح  نیع  رد  اّما  .دنا  هتـسناد  موکحم 

.دنا هداد  مدرم  تسد  هب  ناشیا  بناج  زا  هتشون  ماغیپ و  هدش و  بیاغ  ماما  اب  طابترا  یعّدم  ّتین )! نسح  اب  یلو  ینادان 

يربک تبیغ  رد  دیدج ) فیلاکت   ) هّصاخ تباین  باب  ندوب  هتسب 

یطیارـش چیه  رد  سک و  چـیه  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  ّتیباب  هّصاخ و  تباین  ياعّدا  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
، هدمآ تسد  هب  حیحـص  قیرط  هب  قباس و  زا  هچ  نآ  هب  افرـص  دیاب  دـنا ، هدومرف  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هک  نانچ  تسین و  هتفریذـپ 

.ددرگ رداص  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  راگزور  نیا  رد  هک  دوب  دیابن  يدیدج  هفیظو  مکح و  نتفای  لابند  هب  درک و  لمع 
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روضح مالّـسلا و  هیلع  ماما  تیؤر  یفن  نآ ، رد  میدرک و  لقن  يربک  تبیغ  صوصخ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدـح  رد 
: دنیامرف یم  درک ، دیاب  هچ  تسا ) ینادرگرس  تریح و  نامز  هک   ) نامز نآ  رد  هک  دوش  یم  لاؤس  ناشیا  زا  یتقو  دوب ، هدش  ملع 

(1) .ُرمَالا مکل  َحِضَّتَی  یّتح  مکیدیأ  یف  اِمب  اوُکَّسَمَتَف  - ُهَکِرُدت َنل  -و  کلذ َناک  اِذا 

نـشور ناتیارب  رما  اـت  دـینک  کّـسمت  تسه  ناـترایتخا  رد  هچ  نآ  هب  سپ  - ینک یمن  كرد  ار  نآ  وت  هک  - دیـسر ارف  ناـمز  نآ  رگا 
.دوش

زا دارم  هدیسر و  ام  تسد  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  زا  لبق  هچ  نآ  قباطم  تسا  نید  عورف  لوصا و  مکیدیا » یف  ام   » زا روظنم 
نامه دینک و  کّسمت  هدیسر ، امـش  هب  تبیغ  نامز  زا  لبق  هچ  نآ  هب  هک  تسا  نیا  روتـسد  .دشاب  یم  تماما  رما  ارهاظ  رمألا »  » هملک
ریبعت هب  .ددرگ  نشور  حضاو و  ناتیارب  ماما  نیرخآ  رما  مالّسلا ، هیلع  رصع  ّیلو  ترـضح  روهظ  اب  ات  دیهد  رارق  دوخ  نید  كالم  ار 
نامه هب  سپ  درادـن ، دوجو  تبیغ ، نامز  زا  شیپ  ینـشور  حوضو و  نآ  ماما ، دوجو  زا  هدافتـسا  ورملق  رد  روهظ ، زا  لـبق  اـت  رگید ،

.دوش نشور  ناتیارب  ترضح  روهظ  اب  زیچ  همه  ات  دینک  کّسمت  یلبق  تاروتسد  ماکحا و 

یم مشچ  هب  هدـش ، دراو  تبیغ  نامز  صوصخ  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  هک  مه  يرگید  ثیداـحا  رد  شرافـس  نیا 
تّدـم تماما ) رما   ) رما نیا  بحاص  میا  هدینـش  ام  هک  دـسرپ  یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هریغم » نب  ثراـح   » یتقو .دروخ 

: دنیامرف یم  ناشیا  مینک ؟ هچ  دیاب  نامز  نآ  رد  دوش ، یم  بیاغ  ینامز 

(2) .مکل َنَّیَُبی  یّتح  هیلع  ُمتنأ  يذَّلا  ِلَّوََالا  ِرمألِاب  اوُکَّسَمَت 

.دوش نشور  ناتیارب  فیلکت )  ) ات دینک  کّسمت  دیراد ، داقتعا  هک  یلّوا  رما  نامه  هب 

دنا هداد  خساپ  ار  نامه  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  هدوب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نارود  هفیظو  زا  راوگرزب  نایوار  نیا  لاؤس 
، دوخ هفیظو  فیلکت و  تخانـش  يارب  دیابن  امـش  دنتـسین ، راکـشآ  رهاظ و  نامز ، نآ  رد  تماما  رما  بحاص  نوچ  هک  دـنا  هدومرف  و 

رظتنم 5.
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رما ات  دیهدن  تسد  زا  ار  نآ  دینک و  لمع  تسا ، هدیسر  امـش  هب  لبق  زا  هچ  نآ  هب  هکلب  دیوش ، بیاغ  ماما  نآ  زا  يروضح  هدافتـسا 
ماکحا تاداقتعا و  نامه  هب  لمع  ناسنا ، ینید  هفیظو  روهظ ، زا  لبق  ات  سپ  .ددرگ  راکـشآ  حضاو و  ناشیا ، روهظ  اب  ناتماما  تماما 

هیحان زا  یصخش  تروص  هب  یسک  رگا  هّتبلا  .دوب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هیحان  زا  دیدج  یمکح  نتفای  لابند  هب  دیابن  تسا و  نیـشیپ 
اّما دوش ؛ یم  لمعلا  مزـال  وا  صخـش  يارب  طـقف  هفیظو  نآ  دـش ، فقاو  شدوخ  ّقح  رد  صاـخ  يا  هفیظو  هب  ترـضح  نآ  هسّدـقم 

ثحب همادا  رد  ام  .دهد  صیخشت  ار  نآ  تّحص  دناوت  یمن  یسکره  تسین و  ناسآ  ناسنا  يارب  تبیغ  نامز  رد  یـضرف  نینچ  قّقحت 
.تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  ضرف ، نیا  هرابرد 

: دندومرف لقیص » روصنم   » مان هب  يرگید  صخش  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یهباشم  ثیدح  رد 

یلاُوت َتنُک  نَم  ِلاو  ُضِغُبت و  َتنُک  نَم  ضِغبَا  ُّبُِحت و  َتنُک  نَم  ِببحأف  ٍدّمحم  ِلآ  نِم  ًاماِما  هیف  يرَت  ًاموَی ال  َتیَسمَا  َتحَبـصَا و  اِذا 
(1) .ًءاسَم ًاحابَص و  َجَرَفلا  ِرِظَتنا  و 

ار سک  ره  تقو ) نآ  رد  ، ) يدیدن ماش  حبص و  رد  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  یماما  هک  دیسر  ارف  يزور  رگا 
نیا زا  شیپ  ات  هک  شاب  یناسک  نامه  ور  هلابند  رادب و  نمشد  یتشاد ، نمشد  هک  ار  سک  ره  رادب و  تسود  یتشاد ، تسود  لبق  زا 

.شاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  یتفر و  یم  [ ناش یپ  رد  ]

ادـیپ نید  رد  يدـیدج  مکح  داقتعا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک : نیا  نآ  تسا و  نشور  الماک  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوصقم 
رظتنم درک و  ظفح  دیاب  ار  - هدش حرطم  تبیغ  زا  شیپ  ات  هک  - تمصع تیب  لها  تاروتسد  ثیراوم و  هکلب  دوشب ، دیابن  دوش و  یمن 

نامز رد  هک  دـهد  هزاجا  شدوخ  هب  دـیابن  سک  چـیه  .دوش  نشور  دـیدج  فیلاکت  ناشیا ، روهظ  اب  ات  دوب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روهظ 
، دـنک یهابتـشا  نینچ  یـسک  رگا  ضرف ، هب  دـنک و  دراو  نید  رد  هقباس  یب  روما  دـیوگب و  دـیدج  نانخـس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ 

.دنیامن 3. ّتیعبت  وا  زا  دیابن  نارگید 
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لبق تسا و  دودسم  الماک  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  يارب  ّتیباب  ترافـس و  هنوگره  ياعّدا  باب  تروص  نیا  هب 
یمن خر  نید  رد  - هتـشادن هتـشذگ  ناماما  ياه  ّتنـس  رد  يا  هقباس  هشیر و  هک  - يدیدج رما  چیه  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  زا 

.دیامن

ینشور هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  دنا ، هدومرف  جرف  راظتنا  هب  تبسن  ریخا ، ثیدح  ود  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يا  هیـصوت 
هتـشذگ روما  ياج  هب  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  نآ  زا  شیپ  ددرگ و  یم  لصاح  جرف  روهظ و  اـب  اـهنت  نآ  ندـش  حـضاو  رما و 

زین وا  .تسا  هدمآ  بلغت  نب  نابا  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  شیامرف  رد  تحارـص  اب  هتکن  نیمه  .داد  شرارق  يرادنید  يانبم 
: دندومرف ترضح  دیسرپ و  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  فیلکت  زا 

(1) .مُکَمَجن مَُکل  ُهّللا  َِعلُطی  یّتح  هیلع  متنأ  ام  یلَع  اُونوُک 

.دیامن راکشآ  ناتیارب  ار  امش  هراتس  دنوادخ  هک  نآ  ات  دیشاب  یقاب  دوخ  داقتعا  نید و  نامه  رب 

مالّسلا مهیلع  ناماما  يارب  میرک  نآرق  رد  ریبعت  نیا  .تسا  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  سّدقم  دوجو  فیرـش ، ثیدح  رد  مجن »  » زا دارم 
: دندومرف  (2)« َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هتفر  راک  هب 

(3) .مجَّنلا ُنَحن 

ار تیاده  ياههار  زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دنهد ، یم  ناشن  ادخ  ناگدنب  هب  ار  نیمز  ياههار  نامـسآ  ناگراتـس  هک  روط  نامه  ینعی 
.دننایامن یم  مدرم  هب 

رب دیاب  ناشیا  روهظ  زا  لبق  ات  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هدومرف  قبط  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  روهظ  هب  هراشا  مجن ، عولط 
.تسین زیاج  نآ  رد  يروآون  لیدبت و  رییغت و  دنام و  مدق  تباث  هتشذگ ، نایاوشیپ  يوس  زا  روثأم  نید  نامه 

.بهدش نایب  فلتخم  دارفا  هب  باطخ  دننک ، یم  تلالد  عوضوم ، نیا  رب  هک  یثیداحا 
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یمومع فیلکت  رگناشن  یبوخ  هب  دنا ، هدرک  شرافس  اهنآ  همه  هب  ار  يا  هفیظو  نینچ  هب  مازتلا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  نیمه  تسا و 
یّمهم رایـسب  بلطم  هب  ثیداحا ، نیا  زا  يدادـعت  رکذ  زا  سپ  هبیغلا  باتک  رد  یناـمعن  موحرم  .دـشاب  یم  زین  ناـمز  نیا  رد  ناـنمؤم 

: دنا هدومرف  ناشیا  .دنا  هدرک  هراشا 

رظتنم دننامب و  مدق  تباث  شیوخ  قباس  نید  تاداقتعا و  رب  هک  تسا  نایعیش  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  روتـسد  رب  لمتـشم  ثیداحا  نیا 
تبیغ بحاص  زا  يرادرب  هدرپ  و  صحف )  ) وجتـسج دنروذعم و  دوخ  نامز  ماما  تّجح و  ندیدن  رد  اهنیا  .دنـشاب  روهظ  هدعو  قّقحت 

یم ناـشیا  تبیغ  رکنم  و  .دنتـسه . .  ناـشیا  هاـگیاج  ترـضح و  صخـش  نتفاـی  بـلط  رد  نـالهاج  اـّما  .تـسا . .  عوـنمم  ناـشیارب 
(1) ...دنوش

- نایاوشیپ شرافس  هب  ندرک  لمع  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب  ندش  میلـست  ياج  هب  نادان ، دارفا  هک  تسا  نیا  ناشیا  دوصقم 
دننک یم  دومناو  نینچ  مه  نارگید  هب  دـنتفا و  یم  هار  ترـضح  هاگیاج  نتفای  لابند  هب  - روهظ راظتنا  قباس و  رما  هب  کّسمت  رب  ینبم 
تایآ همیمض  هب  ثیداحا ، همه  نیا  رگا  .دندرگ  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رکنم  یعون  هب  هنوگ  نیا  تفای و  ناوت  یم  ار  ناشیا  هک 
راکنا ار  نآ  فلتخم ، تاهیجوت  اب  دش و  میلست  تقیقح ، نیا  هب  دیاب  سپ  دننک ، یم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رب  تلالد  ینآرق ،

.درک میهاوخ  نایب  زین  ار  نآ  تالاکشا  دومن و  میهاوخ  هراشا  تاهیجوت  عون  نیا  زا  یخرب  هب  ثحابم  همادا  رد  ام  .درکن 

تبیغ ود  ره  رد  صاوخ  زا  یخرب  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  ندوب  مولعم 

رد ود  نآ  زا  کیره  يارب  یتاّیـصوصخ  تشذـگ ، مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ود  نیب  یلـصا  توافت  ناونع  هب  هچ  نآ  رب  هوـالع 
رمع نب  لّضفم  هک  یثیدح  رد  .دشاب  یم  ّرثؤم  نآ ، هب  نامیا  تبیغ و  رما  رت  قیمع  مهف  رد  زین  اهنآ  هب  هّجوت  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا 

: دنا هدش  یفّرعم  ریز  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ود  تسا ، هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

يرخُالا 2. ِِهلهَا و  یِلا  اهنِم  ُعِجرَی  امُهادحإ  ِناتَبیَغ : ِرمألا  اذه  ِبِحاِصل 
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؟(1) َکَلَس ٍداو  ِّيأ  یف  َکَلَه ، ُلاُقی :

( دوش یم  راکـشآ  دوخ  لها  يارب   ) ددرگ یمرب  دوخ  لها  هب  تبیغ  زا  ود  نآ  زا  یکی  رد  دراد : تبیغ  ود  تماما )  ) رما نیا  بحاـص 
؟ دش دراو  يداو  مادک  رد  دش ، كاله  دوش : یم  هتفگ  هک ) دسر  یم  اج  نآ  هب   ) يرگید رد  و 

عوجر  » .دندرگ یم  زاب  دوخ  لها  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  اهنآ  زا  یکی  رد  دنا : هدومرف  هک  هدش  حرطم  تبیغ  ود  اج  نیا  رد 
یم قّقحت  ناشیا  لها  دروم  رد  رما  نیا  تسا و  یناهنپ  هدرپ  سپ  زا  ندمآ  نوریب  يانعم  هب  - هدمآ فیرـش  تیاور  رد  هک  « - تبیغ زا 

ناریفـس صاخ و  باّون  ای  تسا و  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردـپ  هداوناخ  ای  یـسلجم ، همّالع  موحرم  ناـیب  قبط  لـها »  » زا روظنم  .دـبای 
(2) .ناشیا

نیا .دنتسین  بیاغ  دوخ  لها  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ ، ود  زا  یکی  رد  نیاربانب  .دنتـسه  رگیدکی  اب  عمج  لباق  لامتحا ، ود  نیا  هّتبلا 
هب تبـسن  هرود ، نآ  رد  ناشیا  تبیغ  تهج ، نیمه  هب  داتفا و  قافّتا  رت ) هاتوک  تبیغ  ینعی   ) ترـضح تبیغ  نیلّوا  نارود  رد  یگژیو 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ ، نیتسخن  رـصع  رد  هک  دیآ  یمرب  قوف  ثیدح  رد  ترـضح  شیامرف  رهاظ  زا  .دوب  رتمک  صقان و  دعب ، هرود 
اراد صاخ  باّون  زا  ریغ  ینالیکو  - يرغـص تبیغ  رـصع  رد  - ترـضح نآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  زین  .دـنا  هدوبن  ناـهنپ  دوخ ، لـها  يارب 

نارود رد  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  .دوشب  مه  الکو  نآ  لـماش  اـج  نیا  رد  لـها  هملک  هک  داد  لاـمتحا  ناوت  یم  دـندوب ،
رد .دنا  هدوب  ترضح  نآ  ّصاخ  يارفس  باّون و  زا  شیب  دنا ، هتشاد  یهاگآ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ناکم  زا  هک  یناسک  لّوا ، تبیغ 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  رمالا  بحاص  ترضح  تبیغ  ود  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  قاحسا  يرگید  ثیدح 

ّالا اهیف  ِِهناکِمب  ُمَلعَی  يرخُالا ال  ِِهتَعیش َو  ُهَّصاخ  ّالا  اهیف  ِِهناکَِمب  ُمَلعَی  یلوُالا ال  ُهَبیَغلا  .ٌهَلیوَط  يرخُالا  ٌهَریصَق َو  امُهادحإ  ِناتَبیَغ : ِِمئاقِلل 
.9(3) .هیلاوَم ُهَّصاخ 
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ح20. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 1
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زا ناشیا  ّصاخ  نایعیش  زج  یـسک  لّوا  تبیغ  رد  .تسا  ینالوط  يرگید  هاتوک و  ود  نآ  زا  یکی  دنراد : تبیغ  ود  مالّـسلا  هیلع  مئاق 
.دنراد یهاگآ  ترضح  ناکم  زا  ناشیا  نارازگراک  اهنت  يرگید  رد  .تسین و  علّطم  ترضح  نآ  ناکم 

هک درادن  دوجو  یلیلد  چیه  دنناد و  یم  ار  ناشیا  ياج  ترضح  ّصاخ  نایعیش  يرغص ، تبیغ  رد  هک  دنا  هدومرف  حیرصت  اج  نیا  رد 
رگا لاح  .دریگب  ربرد  زین  ار  اهنآ  زا  رتارف  دناوت  یم  ریبعت  نیا  هکلب  دنشاب ، ترضح  نآ  ّصاخ  هعیـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارفـس  طقف 
ریبعت نیمه  هک  دنا  هدوبن  بیاغ  اهنآ  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تفگ  ناوت  یم  دنا ، هدوب  هاگآ  ترضح  ناکم  زا  صاخ  نایعیش  نیا 

هک تسا  یـسک  ياـنعم  هب  و  یلوم »  » عـمج یلاوـم »  » هملک .تسا  هدـش  رکذ  زین  يربـک  تبیغ  ناـمز  رد  ترـضح  نارازگراـک  يارب 
(1) .دوش یم  يراک  ماجنا  يّدصتم 

نآ نذا  هب  هک  دـنراد  ینارازگراک  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ  ناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف  قبط 
هیلع قداص  ماما  .تسا  هدش  دای  ناشیا  زا  رگید  تایاور  رد  هک  دنشاب  يرفن  یـس  نامه  اهنیا  دیاش  .دنعلّطم  ناشیا  ّلحم  زا  ترـضح 

: دندومرف مالّسلا 

(2) .ٍهَشحَو نَم  َنیثالَِثب  ام  ٌهَبیط َو  ُلِزنَملا  َمِعن  ٍَهلزُع َو  نِم  ِِهتَبیَغ  یف  َُهل  َُّدب  ٍهَبیَغ َو ال  نِم  ِرمألا  اذه  ِبِحاِصل  َُّدبال 

رطاخ هب  تسا و  یلزنم  بوخ  هچ  هنیدم  درک و  دهاوخ  تلزع  شیوخ ، تبیغ  رد  اعطق  تشاد و  دهاوخ  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  اعطق 
.تسین یتشحو  رفن  یس 

: دنا هدومرف  نینچ  ثیدح  نیا  يانعم  رد  يرون  نیسح  ازریم  همّالع  موحرم 

تسا نیا  رهاظ  و  .درادن . .  یتشحو  قلخ  زا  تلزع  رد  دوخ  نایعیش  ایلوا و  زا  رفن  یس  نتفرگ ) سنا   ) سانیتسا اب  ترضح  نآ  ینعی  »
اب اهنآ  ياج   ) دـنوش لدابتم  راصعا  نورق و  رد  دـیاب  - دریگ یم  سنا  ناشیا  اب  تبیغ  ماّیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  - رفن یـس  نیا  هک 

هدش 6. رّرقم  هچ  نآ  رمع ، زا  ناشیا  يارب  هدشن  رّرقم  هک  اریز  دوش ) ضوع  رگیدکی 

60 ص :

(. ص 1058 طیسولا ، مجعملا   ) هب ماقوأ  ًارمَا  َِیلَو  نَم  ُّلُک  یلوملا : - 1
ح16. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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(1)« .دنوش زیاف  روضح  ضیف  هب  هک  یّصاوخ  زا  رفن  یس  دوش  تفای  دیاب  رصع  ره  رد  سپ  .ناشیا  دّیس  يارب 

یتافانم مالّسلا  هیلع  ماما  ناکم  زا  يدودعم  دادعت  یهاگآ  لاحره ، هب  اهنیا ، زا  شیب  هچ  دنشاب و  رفن  یـس  هچ  ترـضح  نارازگراک 
.دنا هدش  انثتسا  دنبایب ، ناهنپ  ار  ناشماما  هک  نیا  زا  نانیا  هک  ارچ  درادن ، ناشیا  تبیغ  اب 

يربک تبیغ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  يرایتخا  طابترا  ناکما  مدع 

یم ار  ناشیا  هاگیاج  ناکم و  هک  یناسک  دنتـسه  مالّـسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  ود  ره  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هتـشذگ  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
هاگیاج هک  يدارفا  زا  یخرب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  تساج  نیا  فـالتخا  اـّما  تسین ، اـهنآ  نیب  یتواـفت  تهج ، نیا  زا  دـنناد و 

دیاب هکلب   ) دنتخانش یم  ار  اهنآ  مدرم  دندوب و  هدش  یفّرعم  ناشیا  دوخ  بناج  زا  ریفـس  ای  لیکو  ناونع  هب  دنتـسناد ، یم  ار  ترـضح 
دنناسرب مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  تاهوجو  الکو ، هب  هعجارم  اب  مدرم  ات  دنوش  هتخانش  اهنآ  هک  دوب  نیا  ترضح  ضرغ  هک  تفگ 

مالّسلا هیلع  ماما  باوبا  ار  صاخ  باّون  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دننک  ینادرگرـس  تریح و  عفر  دوخ ، زا  ارفـس  هب  هعجارم  اب  و 
دنا هتساوخن  لاعتم ) يادخ  ّتیشم  زا  يوریپ  هب   ) ترضح دوخ  ینعی  تسین  راک  رد  یضارغا  نینچ  يربک  تبیغ  رد  اّما  دنا . ) هتسناد 

يرغص تبیغ  نامز  رد  ناشبیان  نیرخآ  هب  باطخ  هک  - دوخ فیرش  عیقوت  قبط  هکلب  دنـشاب ، حرطم  ریفـس  ای  لیکو  ناونع  هب  یناسک 
نینچ عیقوت  رد  ترـضح  ترابع  نیع  .دنا  هتـسناد  راکبیرف  وگغورد و  ار  هدهاشم »  » یعّدـم هنوگره  تحارـص ، هب  - دـنا هدرک  رداص 

: تسا

(2) .ٍرَتفُم ٌبِذاک  َوُهَف  ِهَحیَّصلا  ِّینایفُّسلا َو  ِجُورُخ  َلبَق  َهَدَهاشُملا  یَعَّدا  ِنَمَف  الَا 

.4 .تسا هدننز  تمهت  وگغورد و  دیامن ، هدهاشم  ياعّدا  ینامسآ  هحیص  عوقو  ینایفس و  جورخ  زا  لبق  سکره  هک  دیشاب  هاگآ 

61 ص :

.یبدا حالصا  یکدنا  اب  ص720 ، بقاثلا ، مجن  - 1
ح44. ، 45 باب همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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رایسب ای  روهظ  دوخ  اب  نامز  مه  ابیرقت  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  ینامسآ  هحیـص  عوقو  ینایفـس و  جورخ 
روهظ زا  لبق  هک  تسا  نیا  دوصقم  .درادن  دوجو  روهظ  دوخ  مئالع و  نآ  نیب  يدایز  هلـصاف  نیاربانب  .دتفا  یم  قافّتا  نآ  هب  کیدزن 

.دشاب هتشاد  ار  سّدقم  دوجو  نآ  اب  طابترا  ياعّدا  دیابن  سک  چیه  ترضح 

هدارا لیم و  هب  هک  دوش  یعّدم  یّتح  ای  دنک  یفّرعم  ناشیا  ریفـس  ای  ترـضح  لیکو  يوحن  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  طابترا  زا  روظنم 
نینچ .اهاعّدا  هنوگ  نیا  لاثما  دروایب و  باوج  دـنک و  لاؤس  ناشیا  زا  اـی  ددرگ  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  دـناوت  یم  دوخ 

ياعّدا مه  سکره  دنا ، هدرکن  زاب  ار  طابترا  عاونا  نیا  زا  کی  چیه  باب  ترـضح ، دوخ  یتقو  نوچ  دـشاب  یم  هدـننزارتفا  یـصخش 
هب  ) یباب نینچ  دیابن  هک  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  .تسا  هتـسب  غورد  ناشیا  هب  هدز و  تمهت  دوخ  ماما  هب  دـشاب ، هتـشاد  ار  اهنآ  زا  یکی 

.تسین هتفریذپ  سک  چیه  زا  اعّدا  نیا  دوش و  زاب  يربک  تبیغ  نامز  رد  نآ ) لاثما  ترافس و  ای  تباین  ناونع 

یمن راوگرزب  نآ  تمدخ  فّرشت  فرص  هدهاشملا » یعّدا  نمف   » ترابع رد  هدهاشم »  » زا دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  حیضوت  نیا  اب 
: اریز دنک ، یمن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  ار  حلاص  دارفا  تافّرشت  تّحص  یفن  فیرش ، عیقوت  نیا  دشاب و 

رد ارتفا  .تسین  قداص  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  فّرـشت  ياعّدا  فرـص  هب  انعم  نیا  تسا و  هدـننزارتفا  ياـنعم  هب  ٍرَتفُم »  » هملک ـالّوا 
، غورد هب  دنک ، تباین  ای  تلاکو  ياعّدا  یسک  رگا  اج  نیا  رد  .دنهدب  یـسک  هب  غورد  هب  ار  يراک  تبـسن  هک  دوش  یم  حرطم  ییاج 

.دوب دهاوخ  هدننزارتفا )  ) يرتفم اذل  تسا و  هدش  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  نداد  تباین  ای  ندومن  لیکو  یعّدم 

اب هک  دنا  هتفگن  دنا ، هدرک  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  فّرـشت  ياعّدا  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  نیحلاص  رایخا و  زا  مادـک  چـیه  ایناث 
اب نم  دیوگب ، هک  تسا  یـسک  هدهاشم  نیغورد  یعّدم  زا  دارم  ارهاظ  .دنا  هدوشگ  ار  ناشیا  هدهاشم  باب  ناشدوخ  تساوخ  هدارا و 
ره نیا ، رب  هوالع  تسا و  تباین  ای  تلاکو  ياـعّدا  هیبش  يزیچ  اـعّدا  نیا  .موش  فّرـشم  ترـضح  تمدـخ  مناوت  یم  مدوخ  تساوخ 

.دشاب یم  دودرم  دنک ، تابثا  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  ار  صخش  يرایتخا  طابترا  يوحن  هب  هک  ییاعّدا 

62 ص :
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ملع لها  دوخ ، ناشیا  زا  يرایسب  هکلب  ، ) دنتسه نیما  وگتسار و  یصاخشا  یفرط  زا  دنرادن و  ییاهاعّدا  نینچ  هک  ار  یناسک  نیاربانب 
هجو رد  ناگرزب  املع و  لاحره ، هب  .تسناد  هدهاشم  یعّدم  ناوت  یمن  دنشاب ) یم  تیودهم  ثیداحا  دروم  رد  صّصخت  تهاقف و  و 

حرطم دـصق  ام  هک  دـنا  هدرک  نایب  ار  يدّدـعتم  هوجو  يربک ، تبیغ  نامز  رد  تافّرـشت  یعطق  هلّدا  اـب  فیرـش  عیقوت  نیا  ناـیم  عمج 
(1) .میرادن باتک  زا  لصف  نیا  رد  ار  اهنآ  همه  ندرک 

يربک تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارازگراک  ندوب  هتخانشان 

بیاغ ماما  اب  طاـبترا  عون  تهج  زا  يرغـص  تبیغ  يربک و  تبیغ  ناـمز  نیب  یلـصا  تواـفت  هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  اـم  فدـه 
دوخ رایتخا  هب  هک  یتروص  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  طابترا  ياعّدا  يربک  تبیغ  نارود  رد  میا ، هتفگ  البق  هک  روط  نامه  .دوش  نشور 

يارفس الکو و  فالخرب  دنتسین و- يا  هدش  هتخانـش  دارفا  نامز ، نیا  رد  زین  ترـضح  نارازگراک  اذل  .تسین  هتفریذپ  دشاب ، صخش 
یهاگ طقف  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  سانـشان ، تروص  هب  - دـندرک یم  یفّرعم  ار  دوخ  مدرم ، هعجارم  روظنم  هب  هک  ناـشیا 

وا هب  دوخ  رایتخا  اب  دنناوتب  دارفا  هک  نیا  يارب  یباب  چیه  زین  تروص  نآ  رد  هک  دوش  هتخانـش  یخرب  يارب  اهنآ  زا  یکی  تسا  نکمم 
هدـمآ تروص  نیا  هب  يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  همّالع  موحرم  لقن  رد  دارفا  نیا  زا  يا  هنومن  رکذ  .دـنراذگ  یمن  زاب  دـننک ، عوجر 

: تسا

روفغم موحرم  دـنمجرا  دـنزرف  هارث  باط  نیدـلا  لامج  اـقآ  جاـح  ياـقآ  ماـظعلا  ءاـملعلا  هودـق  مارکلا  ءاـهقفلا  رخف  روفغم  موحرم  »
، مدمآ یم  هّللا  فطل  خیش  دجسم  رد  رهظ  زامن  يارب  نم  دندومرف : رقاب ، دّمحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  هّجح  ترضح 

.ت (2) یچکیشک لاّمح و  رفن  دنچ  دنرب و  یم  ار  يا  هزانج  مدید  دجسم  کیدزن 

63 ص :

زین ات 325 و  ص 318  راونالا ج 53 ، راحب  رد  يرون  نیـسح  ازریم  همّالع  موحرم  يوأملا » هّنج   » باتک هب  دنناوت  یم  نادـنمقالع  - 1
توقایلا ج 2 ، يدنواهن ، ربکا  یلع  خیـش  جاح  موحرم  ناسحلا » يرقبعلا   » باتک نینچمه  ناشیا ، زا  بقاثلا » مجن   » باتک متـشه  باب 

.دننک عوجر  ات 208  ص 205  رمحالا ،
یتسپ ًارهاظ  لغش  هدوب و  مدرم  ياه  هزاغم  اه و  هناخ  زا  تبقارم  نداد و  کیشک  شراک  هک  دش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یچکیـشک  - 2

.تسا هدش  یم  بوسحم 
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درک و یم  هیرگ  تّدش  هب  دوب و  هزانج  نآ  بقع  رد  دوب ، نم  نایانشآ  زا  مهم و  راّجت  زا  هک  زین  رجات  یجاح  کی  .دنتـسه  وا  هارمه 
هنوگ نیا  ارچ  سپ  تسا ، رجات  نیا  کیدزن  رایـسب  ناگتـسب  زا  ّتیم  نیا  رگا  هک  نیا  زا  مدش  بّجعتم  رایـسب  نم  .تخیر  یم  کشا 
نیمه رد  .دنک  یم  هیرگ  یبات و  یب  روط  نیا  وا  يارب  ارچ  سپ  درادن ، ناشیا  اب  یتبسن  رگا  دننک و  یم  هزانج  عییشت  هداس  رصتخم و 

!؟ دییآ یمن  قح  ایلوا  هزانج  عییشت  هب  اقآ  تفگ : دمآ و  نم  دزن  رجات  ياقآ  جاح  انثا 

ناهفصا رد  هعلق  اپ  همشچرس  هب  ات  متفر  هزانج  لابند  هب  مدش و  فرصنم  تعامج ، هماقا  دجسم و  هب  نتفر  زا  مالک  نیا  ندینش  اب  نم 
ار دوخ  مدرک و  یگتـسخ  ساـسحا  مدوب ، هدـمآ  هداـیپ  هک  هار  يرود  زا  اـج  نآ  رد  .میدیـسر  دوب ، رهـش  مهم  هناـخلاّسغ  اـقباس  هک 

هتـسشن هدرـسفا  لاح  اب  رکف  نیمه  رد  مدرک و  ار  تعامج  تقو و  لّوا  زامن  كرت  رجات ، نیا  نخـس  رطاخ  هب  ارچ  هک  مدومن  تمالم 
نم هک  دـیناد  یم  امـش  تفگ : .وگب  متفگ.تسیک : زا  هزاـنج  نیا  هک  دیدیـسرپن  نم  زا  امـش  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  ناـشیا  هک  مدوب 

البرک رد  .درب  دزد  ار  رفس  لیاسو  بابسا و  اهلوپ و  همه  میدیسر ، البرک  کیدزن  نوچ  رفس  ریـسم  رد  مدش ، فّرـشم  جح  هب  لاسما 
، تیعـضو نآ  اب  نوچ  مدش ، كانمغ  تحاران و  هزادنا ، یب  تهج ، نیمه  هب  .متـشادن  - منک ضرق  لوپ  وا  زا  هک   - ییانـشآ چیه  مه 
مغ و زا  مدوب و  اهنت  هک  هار  نیب  رد  .مدـش  هفوک  دجـسم  هناور  بش ، هک  مدوب  رکف  هّصغ و  نیمه  رد  .متـشادن  ار  جـح  يادا  ناـکما 

تاولص رمالا  بحاص  ترضح  كرابم  دوجو  هک  یفاصوا  اب  تبیه و  لامک  اب  مدید  ار  يراوس  مدرک ، یم  تکرح  ریز  هب  رـس  هّصغ 
یگتسخ متسه و  رفاسم  مدرک : ضرع  یلاح ؟ هدرـسفا  روط  نیا  ارچ  دندومرف : دنداتـسیا و  نم  يوربور  .دنا  هدش  فیـصوت  هیلع  هّللا 

لاح نیا  رد  .مدناسر  ضرع  هب  ار  دوخ  لاح  حرش  ناشیا  رارصا  رطاخ  هب  .وگب  دراد ، نیا  زا  ریغ  یببس  رگا  دندومرف : .مراد  رفـس  هار 
.ولاه دندز : ادص 

رازاب رد  نامدوخ  هرجح  کیدزن  ناهفـصا  رد  ام  .دش  رـضاح  دندرک ، یم  نت  هب  اه  یچکیـشک  هک  يدمن  سابل  اب  یـصخش  ناهگان 
.دوب ولاه  شمسا  هک  میتشاد  یچکیشک  کی 
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ناسرب و وا  هب  ار  وا  هدرب  دزد  بابـسا  دندومرف : وا  هب  .تسا  ناهفـصا  يولاه  نامه  مدید  مدرک ، هاگن  صخـش  نآ  تروص  هب  بوخ 
ایب ینّیعم  ياج  بش و  زا  ینّیعم  تعاس  رد  تفگ : نم  هب  صخـش  نآ  .دندش  دـیدپان  ناشدوخ  هاگ  نآ  .نادرگرب  ربب و  هّکم  هب  ار  وا 

، دوب نآ  رد  نم  بابسا  لوپ و  هک  یفرظ  دش و  رضاح  مه  ناشیا  مدش ، رـضاح  اج  نآ  نوچ  .مناسرب  وت  هب  ار  وت  لیاسو  بابـسا و  ات 
: دومرف .تسین  مک  اهلوپ  بابـسا و  نآ  زا  کی  چیه  مدـید  .تسا  لماک  نیبب  نک ، زاب  ار  نآ  لفق  نیبب و  تسرد  دومرف : داد و  نم  هب 
، مدـش رـضاح  عقوم  نامه  نم  .مناسرب  هّکم  هب  ار  وت  ات  شاب  رـضاح  اج  نالف  رد  تقو  نالف  راپـسب و  یـسک  هب  ار  دوخ  لیاسو  ورب و 
: دومرف .مدید  هّکم  رد  ار  دوخ  میتفر ، هک  یمک  رادقم  مدش ، هناور  ناشیا  هارمه  هب  نم  .ایب  نم  لابند  دومرف : دـش ، رـضاح  مه  ناشیا 

يرت کیدزن  هار  زا  یـصخش  اب  هک  وگب  دوخ  ياقفر  هب  منادرگرب و  ار  وت  ات  وش ، رـضاح  ناکم  نالف  رد  جـح  لاـمعا  ماـجنا  زا  دـعب 
هک مسرپب  متساوخ  یم  تقوره  اّما  درک ، یم  نم  اب  ییاه  تبحص  یمارآ  هب  تشگرب  تفر و  ریسم  رد  ناشیا  .دنوشن  هّجوتم  ات  مدمآ 

.دش یم  نم  لاؤس  عنام  وا  تبیه  دیتسین ، ام  ناهفصا  يولاه  نامه  امش  ایآ 

رد .دـنادرگرب  البرک  هب  میدوب ، هدـمآ  هک  یتروص  نامه  هب  ارم  ناشیا  میدـش و  رـضاح  نّیعم ، ناکم  نامه  رد  لامعا ، ماجنا  زا  سپ 
، متـساوخ تقوره  هک  مراد  یتجاح  ضوع  رد  دومرف : یلب ، متفگ : دـش ؟ تباـث  وت  رب  یّقح  نم  ّتبحم  رطاـخ  هب  اـیآ  دومرف : اـج  نآ 

.تفر تفگ و  ار  نیا  .هدب  ماجنا 

هب هراشا  اب  مزیخرب ، وا  مارتحا  هب  متساوخ  .دش  دراو  ولاه  نامه  لّوا ، زور  نامه  .متـسشن  مدرم  ندید  يارب  ناهفـصا  هب  تشگزاب  رد 
، نآ زا  سپ  .دش  لوغـشم  ياچ  ندروخ  هب  تفر و  اه  یچکیـشک  ریاس  دزن  هناخ  هوهق  هب  سپـس  .منکن  راهظا  يزیچ  هک  دـنامهف  نم 

نم رهظ ، هب  هدنام  تعاس  ود  زور  نالف  رد  هک  تسا  نیا  متفگ ، هک  یتجاح  نآ  دومرف : هتـسهآ  نم و  دزن  دمآ  دورب ، تساوخ  یتقو 
زورما نک و  نفد  ارم  اج و  نآ  ایب  امـش  .تسا  رازاـب  رد  نم  لزنم  قودنـص  رد  منفک  اـب  هارمه  لوپ  ناـموت  تشه  مور و  یم  اـیند  زا 

.دندوب هدش  عمج  اه  یچکیشک  تفر و  ایند  زا  وا  هک  تسا  زور  نامه 
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یسک نینچ  اقآ  تفگ : هاگ  نآ  .میا  هدمآ  وا  نفد  يارب  لاح  میتشادرب و  هک  دوب  شنفک  هارمه  هب  لوپ  ناموت  تشه  وا  قودنـص  رد 
(1) »! ؟ درادن فّسأت  هیرگ و  وا  توف  تسین و  هّللا  ایلوا  زا 

: درک هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  یندینش  يارجام  نیا  رد 

يولاه ریظن  یناسک  ندوب  - میدرک لـقن  راّـمع  نب  قاحـسا  زا  یفاـک  لوصا  رد  هچ  نآ  ریظن  - ربتعم ثیداـحا  دوجو  هب  هّجوت  اـب  - لّوا
نتفریذپ يارب  یعنام  نیاربانب  درادن و  يروذحم  چـیه  يربک ، تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  رازگراک  ناونع  هب  یناهفـصا ،

.درادن دوجو  ییایاضق  نینچ 

تـسا نکمم  هکلب  دنوش ، هدیزگرب  الاب  حطـس  یعامتجا ، ظاحل  هب  فورعم و  صّخـشتم و  هقبط  زا  دارفا  نیا  هک  درادـن  یموزل  - مود
ظاحل هب  ار  ییادخ  هدنب  چیه  ناوت  یمن  نیاربانب  .دنک  ادـیپ  يراختفا  نینچ  - دراد یتسپ  لغـش  یفرع ، ظاحل  هب  هک  - یچکیـشک کی 
تراقح هدید  اب  درادن ، ییالاب  تلزنم  یعامتجا ، تهج  زا  هک  یلغش  نتشاد  ای  دیدج ) ای  میدق   ) یحالطـصا مولع  رد  ندوب  داوس  یب 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یثیدح  رد  .تسیرگن 

(2) .ُمَلعَت َتنأ ال  ُهَِّیلَو َو  ُنوُکَی  اَمبُرَف  ِهِدابِع  نِم  ًادبَع  َّنَرِغصَتسَت  الَف  ِهِدابِع  یف  ُهَِّیلَو  یفخَا  ...یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  ّنِا 

کچوک راوخ و  ار  وا  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  چـیه  سپ  .تسا  هتخاس  ناهنپ  شناگدـنب  نایم  رد  ار  دوخ  ّیلو  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
! ینادن وت  دشاب و  وا  ّیلو  اسب  هچ  رامشم ،

نآ لاثما  یناحور و  توسک  رد  ای  دشاب  هتـشاد  يوزوح  ای  یهاگـشناد  تالیـصحت  صخـش ، هک  تسین  نیا  ندوب ، ادخ  ّیلو  كالم 
تالیـصحت و نتـشاد  اسب ، هچ  سکعرب  هکلب  .دوش  یـسک  ندـش  هدرمـش  کچوک  ثعاب  دـیابن  رهاوظ  نیا  نتـشادن  نیاربانب  .دـشاب 

هک 4. نیا  زا  ار  وا  دوش و  ناسنا  رد  ربک  بجع و  ثعاب  یعامتجا ، نوؤش 
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هب اّما  تسا ، مزال  يا  هزادنا  ات  بوخ و  ینید ، تالیـصحت  هک  درک  هّجوت  دـیاب  نیاربانب  .دـنک  رود  دـشاب ، یهلا  ّصاخ  تیانع  دروم 
رود نآ  زا  دزاس ، کیدزن  دنوادخ  یگدنب  هب  هک  نآ  ياج  هب  ار  ناسنا  ات  دـشاب  يزاسدوخ  سفن و  بیذـهت  اب  هارمه  هک  طرـش  نیا 

.دنکن

لیصفت هب  هک  روط  نامه  نوچ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  هلّوحم  فیاظو  مسر ، مسا و  یب  مانمگ و  تروص  هب  ترـضح  نارازگراک  - موس
.دـشاب هتـشادن  دوجو  بیاغ  ماما  اب  يرایتخا  طابترا  يارب  یباب  هطـساو و  چـیه  هک  تسا  نیا  رب  انب  يربک ، تبیغ  نامز  رد  دـش ، نایب 

زا رتالاب  هک  دشن  رـضاح  دندربن و  یپ  وا  تلزنم  هب  شکیدزن  نایفارطا  یّتح  هک  درک  یم  یگدـنز  يا  هنوگ  هب  مه  یناهفـصا  يولاه 
.دوش هدرب  شماقم  هب  ینامگ  ادابم  ات  دریگب ، رارق  مارتحا  دروم  فراعتم ، لومعم و  ّدح 

مالّسلا هیلع  ماما  مدرم و  اب  طابترا  رد  نارازگراک  ياه  تّیدودحم 

دوخ اب  مدرم و  اب  ناشطابترا  رد  نانیا  دوش ، یم  طوبرم  مالّسلا  هیلع  ترضح  نارازگراک  ندوب  هتخانشان  هب  هک  قوف  تاکن  رب  هوالع 
: دنراد ّتیدودحم  تهج  دنچ  زا  زین  مالّسلا  هیلع  ماما 

تاقالم هب  ات  درک  یم  مالعا  ار  ینّیعم  ناکم  نامز و  هک  دوب  وا  هکلب  تشادـن ، ولاـه  يوس  هب  هار  یناهفـصا  رجاـت  ارجاـم  نیا  رد  - 1
هیلع ماما  ناکم  هلیسو  نیا  هب  ات  دتفیب  هار  شلابند  هب  ای  دنک  ادیپ  ار  وا  دوخ ، رایتخا  لیم و  اب  تسناوت  یمن  یسک  نیاربانب  .دورب  رجات 

.تسا قداص  ترضح ، نارازگراک  مامت  هرابرد  رما  نیا  .دنک  فشک  ار  مالّسلا 

هیلع ماما  یتقو  اذـل  دـنناد و  یم  دوش ، یم  هتـشاذگ  اهنآ  هدـهع  رب  يراک  هک  يدراوم  رد  ار  ناشیا  ناکم  ترـضح ، نارازگراـک  -2
.دنراد لاعتم  يادخ  نذا  مالّسلا و  هیلع  ماما  دوخ  هدارا  هب  ار  یتردق  ملع و  نینچ  هّتبلا  .دش  رضاح  اروف  دندز ، ادص  ار  ولاه  مالّسلا 

ره ات  دـنوش  یفّرعم  یـسک  هب  هک  تسین  روط  نیا  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هیحاـن  زا  هلّوحم  فیاـظو  ناـمه  اـهنآ  -3
رما ترضح ، هک  ار  يروما  طقف  یناهفصا  يولاه  زین  قوف  يارجام  رد  .دنزاس  هدروآرب  شیارب  دهاوخ ، یم  هک  ار  یتجاح 
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.تساوخ هک  دهاوخب  ار  يزیچ  وا  زا  رجات ، هب  دوخ  تمدخ  ضوع  رد  هک  دوب  زاجم  هّتبلا  .داد  ماجنا  دندوب ، هدومرف 

ناشیا اب  يرهاظ  یطابترا  هار  دوجو  نودب  نانمؤم  هب  ترضح  تیانع 

همه لاوحا  هب  ناشیا  نامز ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یمومع  لماک و  تبیغ  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  هتکن  نیرت  مهم  نیرخآ و 
تساوخرد نودب  یّتح  - دننیبب تحلصم  هک  يدراوم  رد  دنراد و  قیقد  هّجوت  یهاگآ و  - دوخ نایعیـش  ناتـسود و  صوصخ  هب  - مدرم

هفوک دجـسم  هب  زونه  یناهفـصا  رجاـت  روـبزم ، يارجاـم  رد  .دـنیامن  یم  لـح  ار  شتالکـشم  دـننک و  یم  يریگتـسد  وا  زا  - صخش
.دندومرف فرطرب  ار  شا  يراتفرگ  شیوخ ، ّصاخ  تیانع  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  هضرع  ار  دوخ  تجاح  ات  دوب  هدیسرن 

هّتبلا تسین ، - دنا هدرک  یم  نیـشیپ  هّمئا ي  هچ  نآ  ریظن  - نامیا لها  هب  ترـضح  نآ  یگدیـسر  عنام  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نیاربانب 
هب تبـسن  ار  ناشیا  دنوش و  لّسوتم  دوخ  ماما  هب  - دیاب -و  دنناوت یم  مدرم  ینعی  دوش ، یم  ماجنا  هفرط  کی  تروص  هب  الماک  رما  نیا 

دوخ ماما  اب  يرهاظ  ظاحل  هب  یطابترا  هار  چـیه  لاـح ، نیع  رد  اـّما  دـننادب ، اـناوت  ناـشیاه  هتـساوخ  ماـجنا  رد  هاـگآ و  دوخ ، لاوحا 
یمن هک  نیا  ای  دندرگ  فّرشم  ناشیا  تمدخ  دنناوت  یم  یّصاخ  ناکم  ای  نامز  رد  هک  دنـشاب  نئمطم  دنناوت  یمن  هاگ  چیه  دنرادن و 

ار یسک  نینچمه  .دیایب  ناشیوس  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  یسک  امتح  یّصاخ ، لکـشم  عفر  يارب  هک  دنـشاب  هتـشاد  عّقوت  دنناوت 
يوس هب  یهار  اهنآ  يارب  دناوت  یم  يرهاظ  بابـسا  يداع و  لاور  هب  هک  دوش  یعّدم  تقادص ، یتسار و  هب  دـناوتب  هک  دنـسانش  یمن 

.دننادب هدننزارتفا  باّذک و  ار  وا  دش ، یتلزنم  نینچ  یعّدم  یسک  رگا  هک  دنراد  هفیظو  هکلب  .دیاشگب  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما 

ياعّدا نیا ، رب  هوالع  رگا  اّما  تسناد ، وگغورد  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  فّرشت  ياعّدا  فرص  هب  ار  یـسک  ناوت  یمن  بیترت  نیا  اب 
لامتحا دارفا ، هنوگ  نیا  دروم  رد  .دومن  شبیذـکت  دـیاب  تشاد ، مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ار  يداع  يرهاـظ و  يراـیتخا  طاـبترا  هنوگره 

.تسا فیعض  رایسب  زین  فّرشت  ياعّدا  رد  ییوگتسار 
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مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  زا  يرو  هرهب  : 3 لصف

ربا سپ  دیشروخ  هب  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  هیبشت 

نوچ هک  درک  رّوصت  دـیابن  هک  تسا  نیا  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  اـب  طاـبترا  رد  یـساسا  مهم و  رایـسب  بلطم 
يرو هرهب  طرش  الوصا  .درب  سّدقم  دوجو  نآ  زا  ینادنچ  هرهب  ناوت  یمن  رگید  سپ  درادن ، دوجو  ناشیا  يوس  هب  يا  هطساو  یباب و 

رد نایعیـش ، زا  يرایـسب  مه  هتـشذگ  ناماما  نامز  رد  هک  نانچ  - دشاب یمن  راوگرزب  نآ  ندید  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  دیـشروخ  زا 
یشخب ترضح ، اب  یبلق  طابترا  ندرک  رارقرب  اب  ناوت  یم  هّتبلا  -و  دندرک یمن  ادیپ  ار  دوخ  نامز  ماما  ترایز  قیفوت  دوخ ، رمع  لوط 

.دومن ناربج  هتفر ، تسد  زا  ناشیا  تبیغ  رطاخ  هب  هک  ار  هچ  نآ  زا 

رد - دیـشروخ زا  يرو  هرهب  هب  - تبیغ ناـمز  رد  - مالّـسلا هـیلع  ماـما  دوـجو  زا  ندرب  هرهب  مالـسا ، یمارگ  لوـسر  ياـه  شیاـمرف  رد 
هّللا دـبع  نب  رباـج  زا  لّوا  لـصف  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  یثیدـح  ناـیاپ  رد  .تسا  هدـش  هیبشت  - هدـناشوپ ار  نآ  اـهربا  هک  یماـگنه 
نامز رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نایعیش  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  دسرپ : یم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  وا  میدرک ، لقن  يراصنا 

: دنیامرف یم  خساپ  رد  ترضح  دنوش ؟ یم  دنم  هرهب  ناشیا  زا  تبیغ 

یف ِِهتَیالِِوب  َنوُعِفَتنَی  ِهِرُوِنب َو  َنُوئیضَتسَی  مّهنإ  ِهَُّوبُّنلِاب  ینَثََعب  يّذلا  يإ َو 
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(1) .ٌباحَس اهَلَّلَجَت  نِا  ِسمَّشلِاب َو  ِساّنلا  ِعاِفتناَک  ِِهتَبیَغ 

نوچمه - شتبیغ رد  وا  تیالو  زا  دنریگ و  یم  ینشور  مالّسلا  هیلع  ماما  رون  زا  اهنآ  درک ، ثوعبم  تّوبن  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  يرآ ،
.دندرگ یم  دنم  هرهب  - ربا تشپ  دیشروخ 

، تسین ناشیا  ناـکم  زا  ندوب  هاـگآ  تبیغ ، ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  يرو  هرهب  طرـش  هک  تفگ  ناوت  یم  هیبشت  نیا  ساـسارب 
یم نیمز  لها  هب  - دـشابن صخـشم  نامـسآ  رد  شناکم  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  ربا  تشپ  رگا  یّتح  - دیـشروخ رون  هک  هنوگ  ناـمه 
روط هب  ناشیا  دوجو  دیشروخ  هک  تسانعم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  .تسین  شهاگیاج  نتسناد  نآ ، زا  هدافتـسا  طرـش  دسر و 

رد زین  مالّسلا  هیلع  ماما  رون  تسا ، رگنـشور  انیب  ياهمـشچ  يارب  دیـشروخ  رون  هک  روط  نامه  اّما  دوش ، یمن  هدید  یمومع  يداع و 
.دشاب یم  اشگهار  شخب و  ینشور  ناشیا ، تیالو  لها  يارب  تبیغ  نامز  تریح  یهارمگ و  ياه  یکیرات 

هدرک هفاضا  سپـس  دـنا ، هدومرف  نایب  ار  تهج  تشه  ربا ، تشپ  دیـشروخ  هب  بیاغ  ماما  هیبشت  هجو  نایب  رد  یـسلجم  همّالع  موحرم 
دنا هدرک  وزرآ  نایاپ ، رد  دجنگ و  یمن  ترابع  رد  اهنآ  نایب  اما  دـنا  هدـش  هجوتم  مه  ار  رگید  تهج  تشه  یهلا ، لضف  هب  هک  دـنا 

رگید باب  رازه  نآ ، زا  یباب  ره  زا  هک  دیاشگب  نانمؤم  ریاس  ناشیا و  رب  باب  رازه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تفرعم  دروم  رد  دـنوادخ  هک 
(2) .دوش هدوشگ 

: مینک یم  حرطم  هیبشت  نیا  نییبت  رد  ار  یتاکن  دنا ، هدومرف  راوگرزب  همّالع  نیا  هچ  نآ  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  ام 

همزـال دراد و  نآ  صرق  زا  ادـج  یباـسح  دیـشروخ  روـن  اـّما  .تسا  نآ  صرق  ندـید  هب  دیـشروخ  ندـید  هک  تسا  نیا  هـتکن  نـیلّوا 
نامز رد  .داد  ماجنا  ار  کیکفت  نیمه  دیاب  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  دروم  رد  .دـشاب  یمن  نآ  صرق  ندـش  هدـید  دیـشروخ ، یناشفارون 

اهنآ دیامن و  نشور  ار  اهلد  دناوت  یم  ناشیا  دوجو  رون  اّما  تسا ، ناهنپ  دارفا  مومع  ناگدید  زا  ناشیا  فیرـش  مسج  ندـب و  تبیغ ،
.دناهرب 8. یهارمگ  ینادرگرس  زا  ار 
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ماما دوجو  دروم  رد  .دراد  ییانیب  هب  جایتحا  زین  نآ  رون  زا  هدافتسا  دهاوخ ، یم  انیب  مشچ  دیشروخ ، صرق  ندید  هک  روط  نامه  هّتبلا 
ناـسنا .دراد  لد  ییاـنیب  هب  جاـیتحا  زین  ناـشیا  روـن  زا  هدافتـسا  ینعی  تسا ، رارق  نیمه  زا  بلطم  مـه  تـبیغ  ناـمز  رد  مالّـسلا  هـیلع 

شیامرف رد  هک  تسا  ناشیا  تیالو  رون  دنک ، یم  رّونم  ار  ناسنا  حور  بلق و  هچ  نآ  .دوش  یمن  دـنم  هرهب  ترـضح  رون  زا  لدروک ،
هک تسانعم  نیا  هب  ِِهتَیالِِوب » َنوُعِفَتنَی  : » دنا هدومرف  هک  نیا  .تسا  هدش  حیرـصت  نآ  موزل  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر 

موحرم هک  يرگید  هخـسن  رد  .تسا  ریذپ  ناکما  راوگرزب  نآ  تیالو  قیرط  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  رون  هب  ییانـشور ) بلط   ) هئاضتـسا
: تسا نینچ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترابع  هدومرف ، دانتسا  نآ  هب  یسلجم  همّالع 

(1)  . ...ِِهتَبیَغ یف  ِِهتَیالِو  ِرُوِنب  َنُوئیضَتسَی  ِِهب َو  َنوُعِفَتنََیل  مّهنإ  ِهُُّوبُّنلِاب  ینَثََعب  يّذلا  يإ و 

.دنریگ یم  ییانشور  شتبیغ  رد  شتیالو  رون  زا  دنرب و  یم  هرهب  وا  زا  اعطق  اهنآ  تخیگنارب ، تّوبن  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  يرآ ،

ار ناسنا  حور  بلق و  رون ، نیا  تسا و  رون  مالّـسلا ، هیلع  بیاغ  ماما  تیالو  هک  دـنک  یم  تلالد  تقیقح  نیا  رب  تیـالو » رون   » ریبعت
شترـضح تیالو  رون  هب  اهنآ  ياه  لد  هک  دـنربب  هرهب  تبیغ  نامز  رد  ناشیا  دوجو  زا  دـنناوت  یم  یناسک  نیاربانب  .دـنک  یم  نشور 

هرهب یب  نآ  تاکرب  زا  مورحم و  رون ، نیا  هب  نتسیرگن  زا  رما ، نیا  رد  رّـصقمریغ  نالهاج  یّتح  تیالو و  نارکنم  .دشاب  هدش  نشور 
.دننیبب ار  دیشروخ  ییانشور  دنناوت  یمن  هک  ینایانیبان  نوچمه  دنا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیالو  رون  تّیمها  شزرا و 

مالّـسلا هیلع  ماما  رادـید  تسا و  یبلق  رما  کی  مه  نآ  هک  دـشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  تیالو ، رون  يرورـض  ساـسا  هیاـپ و 
نیا زا  یخرب  .ددرگ  یم  رهاظ  رتشیب  نآ  مزاول  راثآ و  دـشاب ، رت  لماک  رت و  قیمع  تفرعم ، نیا  ردـقره  .دـشاب  یمن  نآ  قّقحت  طرش 

تسا 8. یبلق  راثآ ،
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يرورـض زا  درک و  هراـشا  ماـما ، رما  هب  تبـسن  میلـست  راـظتنا و  ّتبحم ، هب  ناوت  یم  یبلق  راـثآ  نیرت  مهم  زا  .یحراوج  مه  یخرب  و 
دیاب مزاول ، راثآ و  نیا  زا  کیره  .درب  مان  راوگرزب  نآ  جرف  لیجعت  رد  اـعد  عرو و  يوقت ، زا  ناوت  یم  یحراوج  یبلق و  مزاول  نیرت 

مالّسلا هیلع  ماما  تیالو  رون  .ددرگ  هتخانش  رتهب  مالّسلا  هیلع  ماما  تیالو  رون  ات  دریگ  رارق  یفاک  ثحب  ّتقد و  دروم  دوخ ، ياج  رد 
یبلق راثآ  مزاول و  همه  اب  - مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  هب  رون  نیا  .دوش  قّقحم  صخـش ، دوخ  نامگ  اعّدا و  فرـص  هب  هک  تسین  يزیچ 
مهیلع ایـصوا  مالّـسلا و  مهیلع  ایبنا  زا  معا   - قیالخ ناحتما  هلیـسو  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  ددرگ و  یم  قـالطا  - شا یحراوج  و 

لـیاضف و هدـمآ ، نورب  رتدنلبرـس  یهلا  ناـحتما  نیا  زا  سکره  تـسه و  هدوـب و  تـقلخ  ملاوـع  هـمه  رد   . . - .و هکئـالم  مالّـسلا و 
ام اهنآ  حیـضوت  حرـش و  هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ییاور  ینآرق و  ّهلدا  هنیمز ، نیا  رد  .تسا  هدرک  ادـیپ  يرتالاب  تاجرد 
رد مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تیالو  رما  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  افرـص  اّما  .دـنک  یم  رود  باتک  نیا  رد  ناـمدوصقم  لـصا  زا  ار 
رد یهلا  ياـیبنا  نیرتگرزب  زا  یخرب  هک  میزادرپ  یم  یهلا  تاـناحتما  زا  هنومن  ود  رکذ  هب  تسا ، تیّمها  اـب  رایـسب  رایـسب  یهلا  ماـظن 

.مییامن یم  راذگاو  يرگید  لاجم  هب  عوضوم  نیا  رد  ار  رت  لماک  ثحب  دنا و  هدش  هدومزآ  نآ  هب  ایند  زا  شیپ  ملاع 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیالو  صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ناحتما 

میرک نآرق  رد  .دیآ  یمن  رامش  هب  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  ءزج  ناشیا  ارچ  هک  نیا  تسا و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هرابرد  هنومن  نیلّوا 
: تسا هدمآ  نینچ  تحارص  هب 

(1) .ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو 

.میتفاین یمزع  وا  رد  ام  دادن و  ار  مزال  ّتیمها  درکن و  انتعا  دیاب ، هک  نانچ  وا  اّما  میدرک  دیکأت  شرافس و  مدآ  هب  لبق  زا  هنیآ  ره  و 

اّما .تسا  هدوب  دیکأت  دروم  دنوادخ  بناج  زا  ینامیپ  دهع و  ناونع  هب  شیپ  زا  هک  تسا  یهلا  ّمهم  شرافس  کی  زا  تبحـص  هیآ  رد 
.5 دیکأت ، شرافس و  نیادوجواب 
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، تهج نیا  زا  دـنا و  هدادـن  جرخ  هب  تیّدـج  انتعا و  رما  نیا  رد  - هتفر یم  راظتنا  ناـشیا  زا  هک  هنوگ  نآ  - مالّـسلا هیلع  مدآ  ترـضح 
، هفیرـش هیآ  دوخ  رد  .دوش  یمن  بوسحم  مزعلا  ولوا  يایبنا  ءزج  نیاربانب  تسا ، هدـیدن  وا  رد  ار  مزال  عطاق  میمـصت  مزع و  دـنوادخ 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  .دنا  هدومرف  نایب  ینـشور  هب  ار  نآ  زا  روظنم  تایاور ، رد  اّما  تسا ، هدشن  صّخـشم  یهلا  دهع  شرافـس و  نآ 
: دندومرف نینچ 

: اولاق َنینمؤُملا ؟ ُریما  ٌّیلَع  اذه  َّنَا  یلوُسَر و  ٌدّمحم  اذه  َّنَا  مُکِّبَِرب و  ُتَسلَأ  َلاقَف : َنیِّیبَّنلا  یلع  َقاثیملا  َذَخَا  ...یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  ّنِا 
ُهالُو ِهِدـَعب  نِم  ُهُؤایِـصوَا  َنینِمؤُملا و  ُریمَا  ٌّیلع  یلوُسَر و  ٌدـمحم  مُکُّبر و  ینَّنأ  ِمزَعلا  یلُوا  یلَع  َقاـثیملا  َذَـخَا  ُهَُّوبُّنلا و  ُمَُهل  تَتَبَثَف  یَلب 

ای انرَرقَا  اولاق : ًاهرَک  ًاعوَط و  ِِهب  ُدَبُعا  یئادـعَا َو  نِم  ِِهب  ُمِقَتنَا  یَتلوَد و  ِِهب  ُرِهُظا  ینیدـِل و  ِِهب  ُرِـصَتنَا  َّيِدـهَملا  َّنَا  یملِع و  ُناّزُخ  يرمَا و 
ُُهلوَق َوُه  ِِهب َو  ِرارقِالا  یَلَع  ٌمزَع  َمَدِآل  نُکَی  َمل  ِّيدـهَملا و  یف  ِهَسمَخلا  ِءالُؤِهل  ُهَمیزَعلا  ِتَتَبَثَف  َّرُِقی  َمل  ُمَدآ َو  دَـحجَی  َمل  اندِهَـش َو  ِّبَر َو 

(1) .ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو  َّلَج : َّزَع َو 

هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  - صخـش نیا  امـش و  راگدرورپ  نم  ایآ  تفرگ : نامیپ  نینچ  ناربمایپ  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  انامه 
دیدرگ تباث  اهنآ  يارب  تّوبن  تهج  نیا  هب  ارچ ، دنتفگ : تسین ؟ نینمؤملا  ریما  مالّسلا - هیلع  ّیلع  - صخش نیا  نم و  هداتـسرف  - ملس

هیلع یلع  نم و  هداتسرف  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  متـسه و  امـش  راگدرورپ  نم  هک  تفرگ  نامیپ  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  زا  و 
نید مالّسلا  هیلع  يدهم  هلیسو  هب  نینچمه  دنتسه ، نم  ملع  ناراد  هنازخ  نم و  رما  نایلاو  وا  زا  سپ  يایصوا  نینمؤملا و  ریما  مالّـسلا 

ای هتـساوخ  - وا ببـس  هب  مریگ و  یم  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  مزاـس و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  تلود  منک و  یم  يراـی  ار  دوـخ 
، رارقا هن  درک و  راکنا  هن  مالّسلا  هیلع  مدآ  اّما  میداد ، یهاوگ  میدومن و  رارقا  اراگدرورپ  دنتفگ : ناشیا  .موش  یم  تدابع  - هتـساوخان

تباث 1. نت  جنپ  نآ  يارب  - مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  دروم  رد  - یمزعلا ولوا  ماقم  هجیتن  رد 
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نامه نیا  تشادـن و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  تیالو )  ) هب رارقا  رد  یعطاق  مزع  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ناـمز ) نآ  رد   ) هک یلاـح  رد  دـیدرگ 
وا رد  یمزع  دادـن و  ّتیمها  وا  اّما  میدرک ، شرافـس  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هب  لبق  زا  ام  و  دومرف : هک  تسا  لـج  ّزع و  دـنوادخ  شیاـمرف 

.میتفاین

یّلـص ربمایپ  تلزنم  ربارب  رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  هک  تسا  هدوب  نیا  لاعتم  يادخ  دزن  یمزعلا  ولوا  ماقم  كالم  هک  دوش  یم  هظحالم 
ورف میلـست  رـس  ناـشیا  یـصاصتخا  نوؤش  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  صوصخ  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ملـس و  هلا و  هیلع و  هّللا 
مدآ ترضح  یلو  دندش ، مزعلا  ولوا  احالطصا  تمیزع و  ياراد  دندیزرو ، صاخ  ّتیّدج  مامتها و  مهم ، رما  نیا  رب  هک  اهنآ  .دنروآ 
.دـش مورحم  یهلا  بصنم  ماقم و  نآ  هب  لین  زا  دادـن ، ناشن  دوخ  زا  تفر ، یم  راظتنا  هک  یمزع  عوضوم ، نیا  رد  نوچ  مالّـسلا  هیلع 
یمن بوسحم  تیـصعم  هانگ و  هدوب و  یلوا  كرت  کی  ّدح  رد  یهاتوک  نیا  دـنا ، هدوب  دـنوادخ  موصعم  يایبنا  زا  ناشیا  نوچ  هّتبلا 
اطعا ایبنا  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیالو  هب  رارقا  هطساو  هب  یمزعلا  ولوا  يالاو  ماقم  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیمها  هچ  نآ  یلو  ددرگ ،

.دهد یم  ناشن  ار  یهلا  ناگدیزگرب  همه  نایم  رد  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  ماقم  تمظع  نیا ، هدش و 

نالوسر همه  فادـها  تیاهن  تیاغ و  نامه  دـنک ، یم  يراـج  دوخ  ياـه  تّجح  هدـنامیقاب  نیا  تکربرپ  تسد  هب  دـنوادخ  هچ  نآ 
ایلوا و همه  يوزرآ  .دـندشن  اهنآ  ندرک  یلمع  هب  ّقفوم  - ملـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  یّتح  - مادـک چـیه  هک  تسا  یهلا 

نیمز هرک  رساترس  دندرگ و  نوبز  راوخ و  دنوادخ ، نانمشد  دوش و  مکاح  یتیگ  رسارس  رد  قح  تلود  هک  هدوب  نیا  یهلا  يایفـصا 
ولوا يایبنا  زا  دنوادخ  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  لصفرس  اهنیا  .دوش  لیدبت  لاعتم  يادخ  یگدنب  دیحوت و  رب  ندراذگ  ندرگ  هنهپ  هب 

هدـناسر ییالاو  ماقم  نانچ  هب  - بلطم نیا  هب  رارقا  رد  تیّدـج  ماـمتها و  لـیلد  هب  - ار ناـنآ  هتفرگ و  - قوف ثیدـح  قبط   - دوخ مزعلا 
رارقا و تیـالو ، نیا  لوبق  همزـال  .میمهفب  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تیـالو  لوبق  تمظع  ّتیمها و  میناوت  یم  نوـنکا  .تسا 

.دراد شترضح  سّدقم  دوجو  هب  صاصتخا  اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  ناشیا  يدادادخ  تاماقم  هب  تبسن  میلست 

زا لبق  ملاع  هب  مزعلا ، ولوا  يایبنا  تمیزع  ماقم  تّوبن و  رما  هک  تسا  نشور  هّتبلا 
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لبق دنوادخ  اّما  دنا ، هتشادن  يویند  تقلخ  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  نامز ، نآ  رد  هک  تسا  طوبرم  - دوش یم  هدیمان  ّرذ  ملاع  هک  - ایند
مهیلع ایبنا  هیقب  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  ار  اهنآ  همه  دروآ ، ایند  هب  ار  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ریاس  ناـشیا و  هک  نآ  زا 

دـنا و هدروآ  نامیا  نانآ  هب  دـننیبب ، ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  يویند  ياـه  ندـب  هک  نآ  نودـب  اـهنآ  یگمه  تسا و  هدناسانـش  مالّـسلا 
.دنا هتفریذپ  ار  ناشتیالو 

زین تبیغ  نامز  مدرم  .تسا  ّرذ  ملاع  هیبش  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ام  ّتیعـضو  هک  تفگ  ناوت  یم  یتهج  زا  نیاربانب 
رّونم ترضح ، نآ  تفرعم  رون  هب  اهنآ  ياهلد  اّما  دنشاب ، هدید  مشچ  هب  ار  ناشیا  يویند  ندب  هک  نآ  نودب  دنـسانش ، یم  ار  ناشماما 
رایسب لمع  دنوش ، اریذپ  ابلق  ار  نآ  دنشاب و  هتـشاد  راوگرزب  نآ  تیالو  هب  قیمع  يّدج و  فارتعا  رارقا و  نامز ، نیا  رد  رگا  تسا و 

.دننادب ار  دوخ  يالاو  لمع  نیا  ردق  دیاب  دنا و  هدناسر  ماجنا  هب  ار  يدنمشزرا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تیالو  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ناحتما 

، نآرق حیرص  هب  ناشیا  .دوش  یم  طوبرم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ینعی  یهلا  مزعلا  ولوا  يایبنا  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  مود  هنومن 
، دندیدرگ رختفم  تماما »  » عینم ماقم  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  دـندمآ ، نوریب  ّقفوم  دنلبرـس و  یهلا  تخـس  تاناحتما  زا  هک  نیا  زا  سپ 

(1) .دندوب هدش  لئان  یهّللا  لیلخ  تلاسر و  تّوبن و  ماقم  هب  بیترت  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد 

: تسا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  تماما  لعج  دروم  رد  میرک  نآرق 

(2)  . ...ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبِا  ِذِإ  َو 

مدرم يارب  ار  وت  نم  : » دومرف دناسر ، مامتا  هب  ار  اهنآ  ناشیا  سپ  درک ، شیامزآ  یتاملک »  » اب ار  وا  میهاربا ، راگدرورپ  هک  هاگ  نآ  و 
.4« .مهد یم  رارق  ماما 
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رد یفلتخم  تالامتحا  .تسا  هدـشن  نّیعم  هفیرـش  هیآ  دوخ  رد  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناـحتما  هلیـسو  هک  یتاـملک  نآ 
هک هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم  .تسا  هدـش  نایب  ینـشور  هب  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  ثیداحا ، زا  یخرب  رد  هک  دراد  دوجو  اهنآ  دروم 

: دنا هدومرف  خساپ  رد  ناشیا  تسا و  هدومن  لاؤس  تاملک »  » نیا هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ٍدّمحم  ِّقَِحب  َُکلَأسَا  ِّبَر  ای  : » لاق ّهنأ  وه  هیلع و  َباتف  هِّبَر  نِم  مالّـسلا  هیلع  ُمدآ  اهاّقَلَت  یتَّلا  ُتاِملَکلا  َیِه 
.میحرلا ُباّوَّتلا  وه  ّهنِا  ِهیلَع  ُهّللا  َباتَف  َّیَلَع » َتُبت  ِّالا  َنیسُحلا  ِنَسَحلا و  َهمطاف و  ٍّیلع و  و 

تفریذپ و ار  وا  هبوت  دنوادخ  سپ  درک ، تفایرد  شراگدرورپ  هیحان  زا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  یتاملک »  » نامه اهنآ ،
همطاف مالّـسلا و  هیلع  یلع  ملـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ّقح  هب  وت  زا  نم  راگدرورپ  يا  : » تفگ هک  نیا  زا  دوب  تراـبع  نآ 

وا انامه  تفریذپ ، ار  وا  هبوت  دنوادخ  سپ  يریذپب » ارم  هبوت  هک  منک  یم  تساوخرد  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالّـسلا و  اهیلع 
.تسا هدنیاشخب  ریذپ  هبوت  رایسب  نامه 

هبترمدنلب یصاصتخا و  هاگیاج  هب  رارقا  صوصخ  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یلصا  ناحتما  هک  دوش  یم  نشور  بیترت ، نیا  هب 
هیحان زا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هبوت  شریذـپ  ببـس  هک  یماقم  هاگیاج و  تسا ، هدوب  - مالّـسلا مهیلع  اـبع  لآ  نت  جـنپ  ینعی  - هبّیط هسمخ 
يـالاو تلزنم  هب  شدوـجو  همه  اـب  دـمآ و  نوریب  دنلبرـس  یهلا ، ناـحتما  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  .دـیدرگ  راـگدرورپ 

هیلع قداص  ماما  حیـضوت  هفیرـش و  هیآ  همادا  اّما  .دومن  فارتعا  رارقا و  - دندوب مدآ  ترـضح  هبوت  ندش  هتفریذـپ  هطـساو  هک  - ناشیا
؟ تسیچ َّنُهَّمَتَأَف »  » زا دوصقم  دـسرپ : یم  همادا  رد  لّضفم  .تسا  هیآ  نیا  هب  داهـشتسا  زا  ام  دوصقم  رگنـشور  نآ ، دروم  رد  مالّـسلا 

: دندومرف ترضح 

(1) .مالّسلا هیلع  ِنیَسُحلا  ِدلُو  نِم  ًهَعِست  ًاماِما  َرَشَع  یَنِثا  مالّسلا  هیلع  ِِمئاقلا  َیِلا  َّنُهَّمَتَا 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  رفن  هن  هک  - ماما هدزاود  عومجم ، رد  هک  دـناسر  مامتا  هب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما )  ) ات ار  تاـملک  نآ 
.دنتسه - دنا

 . مامتا هب  ار  تاملک  نآ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  یتقو  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم 
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میهاربا ترـضح  تماما  ماقم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  اج  نیا  زا  .دیدرگ  بصتنم  تماما ، عینم  ماقم  هب  دـنوادخ  فرط  زا  دـناسر ،
انحاورا هّللا  هّیقب  ترـضح  صوصخ  هب  - مالّـسلا مهیلع  ماما  هدزاود  ماقم  هب  ناـشیا  فارتعا  رارقا و  هب  طورـشم  طونم و  مالّـسلا  هیلع 

مهیلع ماما  هدزاود  تیالو  هب  رارقا  تمظع  تسا ، تماما  ماقم  یهلا ، ياـه  بصنم  نیرتـالاب  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا و  هدوب  هادـف -
نـشور شیپ  زا  شیب  - یهلا يایلوا  ایبنا و  همه  يوزرآ  شخب  قّقحت  دیما و  هطقن  نیا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هژیو  هب  - مالّـسلا

.ددرگ یم 

ّتیمها تسادق و  ات  میدرک  لقن  تهج  نیا  هب  ار  - مالّسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  ناحتما  - هنومن ود  نیا 
، موهوم نامگ  اعّدا و  فرـص  هب  الّوا  هجیتن  رد  دوش و  نشور  نام  يارب  يّدـح  ات  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیالو  رون  درف  هبرـصحنم 

رون هب  ندـش  رّونم  ریـسم  رد  نآ ، یحراوج  یبلق و  مزاول  ناکرا و  قیقد  تخانـش  اب  میـشوکب  میرامـشن و  ناشیا  تیالو  لها  ار  دوخ 
هب فصّتم  ردقره  میبای و  یم  شیوخ  بلق  رد  ار  رون  نیا  دنوادخ ، فطل  هب  هک  هزادنا  ره  ایناث  .میرادرب و  مدق  ترضح ، نآ  تیالو 

.میشاب یهلا  ریظن  یب  تمعن  نیا  نادردق  نآ ، رکش  ندروآ  ياج  هب  اب  میتسه ، تیالو  لها  فاصوا 

، ناشیا تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  يرو  هرهب  هار  اهنت  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط  لاحره ، هب 
یم تاجن  یهارمگ  زا  ار  ناسنا  هک  يرون  اـهنت  تبیغ ، نارود  یکیراـت  نیا  رد  تسا و  راوگرزب  نآ  تیـالو  رون  زا  نتفرگ  ینـشور 

.دشاب یم  تیالو  رون  نیمه  دهد ،

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  تیالو  رون  زا  يدنم  هرهب  رد  نانمؤم  توافت 

هرهب نازیم  تبیغ ، نامز  رد  ناشیا ، تیالو  رون  زا  نانمؤم  يرو  هرهب  ربا و  تشپ  دیـشروخ  هب  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  هیبشت  ساسارب 
توافتم رون ، نیا  زا  نانمؤم  هرهب  .دشاب  یم  ناشیا  تیالو  رون  زا  شیئاراد  نازیم  هب  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  دوجو  زا  سکره  يدنم 

ماما تیالو  ساسا  روحم و  .دوش  یم  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماـما  زا  يرو  هرهب  رد  دارفا  هجرد  فـالتخا  ثعاـب  تواـفت ، نیمه  تسا و 
تفرعم هک  اج  نآ  زا  تسا و  ناشیا  تفرعم  مالّسلا  هیلع 
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، یبایغ  ) دراد یتاجرد  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  فاصوا  هب  تفرعم  و  تفـص ) مسا و  هب  تفرعم   ) تسا یماسقا  ياراد  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
، نیا رب  هوـالع  .دریگ  یمن  رارق  هجرد  هبتر و  کـی  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  زا  ناـنمؤم  هرهب  ّظـح و  )(1) ؛ يدوهش يروضح و 
، ناشیا مولع  میلعت  مّلعت و  ترـضح ، نآ  رکذ  ناشیا ، هب  ّتبحم  میلـست و  زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  دراد و  یمزاول  راثآ و  تفرعم ،
مالّـسلا و هیلع  ماما  رـضحم  رد  روضح  ساسحا  ناشیا ، ترـصن  ترـضح ، سّدـقم  دوجو  يارب  اـعد  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  جرف  راـظتنا 

(2) .نید رد  عرو  تیاعر 

، ردـقره .ددرگ  یم  زاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  فاصوا  زا  کیره  هب  تبـسن  صخـش  تفرعم  هجرد  هب  راثآ ، نیا  زا  کیره  روهظ  زورب و 
گنر مک  راثآ  نیا  روهظ  دشاب ، رت  فیعـض  شتفرعم  هچره  دنک و  یم  ادـیپ  زورب  رتشیب  راثآ ، نیا  دور ، رتالاب  ناسنا ، تفرعم  هجرد 

هیلع نامز  ماـما  يارب  اـعد  دروم  رد  ـالثم  .تساـهنآ  قمع  تهج  زا  زین  تعـسو و  ظاـحل  هب  راـثآ  نیا  مک  شیب و  زورب  .دوش  یم  رت 
یم رثا  نیا  قمع  هوالع  هب  .دوش  یم  توافتم  ترـضح ، نآ  هب  تبـسن  شتفرعم  اب  بسانتم  نمؤم ، ياهاعد  ّتیفیک  ّتیمک و  مالّـسلا 

زا یخرب  هب  تبـسن  ناـسنا ، تسا  نکمم  هک  ارچ  دـنک ؛ تواـفت  ترـضح ، نآ  تافـص  زا  کـیره  هب  تـفرعم  نازیم  ساـسارب  دـناوت 
، يور ره  هب  .دـنیبب  نآ  زا  يرت  نوزفا  رثا  تفرعم ، رتشیب  يافرژ  نیمه  بسانت  هب  دـشاب و  اراد  رت  قیمع  تفرعم  راوگرزب ، نآ  تافص 
، بیترت نیا  هب  دراذـگ و  یم  ریثأت  تفرعم  راثآ  مزاول و  ریاس  زین  ناشیا و  يارب  اعد  فیک  ّمک و  رد  رـصع ، ماـما  تفرعم  رد  تواـفت 

فاصوا هب  تبـسن  شیاه  تفرعم  ّتیروحم  رب  مزاول  راثآ و  نیا  همه  عومجم  زا  ّرثأتم  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  هب  تبـسن  سکره  تیـالو 
، صخـش تیالو  نآ ، راثآ  ای  اه  تفرعم  نیا  زا  کیره  ندـش  دایز  مک و  اب  تروص  نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  فلتخم 

.ددرگ یم  دایز  مک و 

ود چیه  دیاش  تسا و  توافتم  ناشیا  دارفا  دادـعت  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیالو  رون  زا  نامیا  لها  هرهب  ّظح و  تفگ  دـیاب  عومجم  رد 
 . زا هجرد  کی  اقیقد  هک  تفای  ناوتن  ار  يرفن 
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تسا نکمم  .دنام  یمن  ناسکی  شفلتخم  تالاح  لوط  رد  زین  درف  ره  هرهب  ّظح و  هک  تفگ  ناوت  یم  یّتح  .دنشاب  هتـشاد  ار  تیالو 
هوالع هب  .تسا  روط  نیمه  زین  انادـجو  دـشاب و  توافتم  شرگید  تالاح  اب  وا  رد  راظتنا  فیک  ّمک و  صاخ ، یحور  تلاح  کی  رد 

فلتخم تالاح  نیارباـنب   (1) .دراد یگتـسب  ناسنا  تیالو  تاـجرد  هب  اـقیقد  زین  ناـمیا  تاـجرد  هک  دوش  یم  تاـبثا  دوخ  ياـج  رد 
.دراد قیمع  میقتسم و  ریثأت  وا ، نامیا  هجرد  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تیالو  دروم  رد  ناسنا 

ربا سپ  دوجو  دیشروخ  زا  ندرب  دوس  رد  هک  مینک  قیدصت  میناوت  یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیالو  هرابرد  رـصتخم  حیـضوت  نیا  اب 
تالاح اب  بسانتم  درف ، ره  زین  تسا و  توافتم  يرگید  اـب  ناـنمؤم  زا  کـیره  يرو  هرهب  نازیم  - تبیغ ناـمز  رد  - مالّـسلا هیلع  ماـما 

ماما زا  هدافتـسا  ياه  هنوگ  زا  يا  هدرتسگ  باوبا  هک  تساج  نیا  .تشاد  دـهاوخ  توافتم  يا  هرهب  بیاـغ ، ماـما  دوجو  زا  شفلتخم 
هب تبسن  دوخ  ياه  تفرعم  هب  ندیشخب  قمع  اب  دناوت  یم  سکره  دوش و  یم  زاب  نامیا ، لها  درفدرف  يور  شیپ  مالّـسلا  هیلع  بیاغ 

ناـمز رد  ناـشیا  دوجو  زا  - شیوخ هرهب  ّظـح و  اـه ، تفرعم  نیا  مزاول  راـثآ و  هب  رتهب  رتشیب و  مازتـلا  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  فاـصوا 
.دنک رتهب  رتشیب و  ار  - تبیغ

ربا تشپ  دیشروخ  زا  ندرب  هرهب  يالاب  نییاپ و  حطس 

هک دنتسه  نآ  مزاول  تفرعم و  زا  هرهب  مک  فیعض و  ردق  نآ  یخرب  .دنراد  رگیدکی  اب  يرایـسب  ياه  توافت  نانمؤم  يداو ، نیا  رد 
دوخ و هدیقع  رد  یتسـس  رطاخ  هب  ناشیا ، تماما  ماقم  مالّـسلا و  هیلع  بیاغ  ماما  دوجو  هب  تبـسن  هیلّوا  قیدـصت  فارتعا و  دوجو  اب 
هک نآ  نودـب  دـننک و  یم  طوقـس  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  يدوجو  هدـیاف  راـکنا  زرم  اـت  ریطخ ، رما  نیا  هب  ندادـن  ّتیمها 

نانمشد بایسآ  هب  بآ  اذل  دنتسه و  دقتعم  نآ  هب  تماما  نافلاخم  المع  هک  دنروآ  یم  نابز  هب  ار  ینانخس  دنـشاب ، هّجوتم  ناشدوخ 
نیا زا  شیپ  هک  دـنهد  یم  رارق  یتیالو  رون  نداد  تسد  زا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هلیـسو ، نیا  هب  دـنزیر و  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

 . .دندوب اراد 
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نیا رگناشن  دراد ، دوجو  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ینـالوط  ناـمز  هب  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  رد  هک  ییاهرادـشه 
غارس هب  دوشن  هتفرگ  يّدج  نآ ، لامتحا  رگا  دشاب و  یم  حرطم  يّدج  روط  هب  نامز  نیا  رد  يرطخ  نینچ  هک  دشاب  یم  خلت  تقیقح 
(1) .دنادرگ یمرب  دوخ  هدیقع  زا  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تماما  هب  نادقتعم  رثکا  هک  اج  نآ  ات  دیآ  یم  يا  هدر  ره  رد  سک  ره 

زا شیوخ ، لمع  نابز و  بلق و  اب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تیـالو  تمعن  رکـش  يادا  اـب  دـننک و  یم  لـمع  هنارایـشه  هک  اـهنآ  اـّما 
نآ ات  دنربب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ربا  تشپ  دیـشروخ  زا  يدایز  ياه  هرهب  دنناوت  یم  دنیامن ، یم  بلط  ار  يرتشیب  تیالو  رون  دنوادخ ،
نتم .ددرگ  هدـهاشم »  » هلزنم هب  ناشیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هدومرف  هب  هک  دـننک  یّقرت  اـج 

: تسا نینچ  ناشنارای  نیرتهب  زا  یکی  هب  باطخ  ناشیا  ترابع 

َنِم مُهاطعَا  یلاعَت  َكرابت و  َهّللا  َّنَِال  ٍنامَز  ِّلُک  ِلهَا  نِم  ُلَضفَا  ِهِروُهُِظل  َنیرِظَتنُملا  ِِهتَمامِِاب ِو  َنیِلئاقلا  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  َلهَا  ّنِا  ٍدـلاخ  اـبأ  اـی 
(2) .ِهَدَهاشُملا َِهلِزنَِمب  مُهَدنِع  ُهَبیَغلا  ِِهب  تَراص  ام  ِهَفِرعَملا  ِماهفَالا َو  ِلوُقُعلا َو 

یم شروهظ  رظتنم  دـنراد و  ناشیا  تماما  هب  داـقتعا  هک  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) وا تبیغ  ناـمز  لـها  اـنامه  دـلاخ ، وبا  يا 
يارب تبیغ  هک  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یتفرعم  مهف و  لقع و  نانچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  .دـنرتهب  اهنامز  همه  مدرم  زا  دنـشاب ،

.تسا هدش  يروضح  ندید  هلزنم  هب  اهنآ 

راظتنا يرگید  تبیغ و  نامز  رد  ترـضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  یکی  دـنا : هتـسناد  نیکر  نکر  ود  ار  تلاح  نیا  لوصح  هیاپ  لصا و 
نیرت مهم  زا  یکی  زین  یمود  دشاب و  یم  ناشیا  تیالو  روحم  هک  تسا  ترضح  نآ  هب  تبسن  تفرعم  نامه  لّوا  هلأسم  .ناشیا  روهظ 
هلزنم هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  نآ ، نییاـپ  تاـجرد  رد  تسا و  بتارم  تاـجرد و  ياراد  نکر ، ود  ره  .تفرعم  نیا  مزاول  راـثآ و 

فطل 2. هب  رگا  اّما  .ددرگ  یمن  ناشیا  هدهاشم 
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هب دوش ، لصاح  وا  يارب  تفرعم  مهف و  لـقع و  زا  ییـالاب  هجرد  صخـش ، دوخ  تیّدـج  تّمه و  مالّـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  ادـخ و 
.ددرگ یم  کیدزن  تلاح  نیا  قّقحت 

ناشیا تفرعم  اب  بیاغ  ماما  رادید  هطبار 

دنا هدومرفن  ددرگ و  یم  هدهاشم  هلزنم » هب   » دارفا نیا  يارب  تبیغ  دنا  هدومرف  هک  تسا  نآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  ّتقد  لباق  هتکن 
هب ندید  هن  دنا ، هتـسناد  الاب  تفرعم »  » و مهف »  » و لقع »  » ار تلاح  نیا  لوصح  ّتلع  نینچمه  .دوش  یم  لیدبت  هدـهاشم  هب  تبیغ  هک 

بیاغ ماما  رادـید  ءاقل و  فرـش  هب  صخـش  هک  تسین  مزال  الاو ، هبترم  نانچ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـیمهف  ناوت  یم  اج  نیا  زا  .مشچ 
اموزل امتح و  ددرگ ، شبیصن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  قیفوت  یـسک  رگا  هک  دوش  رّوصت  دیابن  زین  ددرگ و  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع 

ترضح نآ  ءاقل  هب  ندش  فّرشم  هّتبلا  هک  نیا  وگ  تسا ، رادروخرب  - هتـشادن یقیفوت  نینچ  هک  یـسک  هب  تبـسن  - يرتالاب تفرعم  زا 
تفرعم و رب  فّرشت  نیا  دنا ، هدومرف  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هچ  نآ  قبط  تسا و  گرتس  یفرـش  گرزب و  یقیفوت  يربک  تبیغ  نامز  رد 
(1)« ًيدُه ْمُهَداز  اْوَدَتِْها  َنیِذَّلا  َو   » هیآ لیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  زا  .دیازفا  یم  میلـست  لها  نمؤم و  صخـش  ّتبحم 

: تسا هدش  لقن  نینچ 

َنیذَّلا َو  ِهّللا : ُلوَق  َوُه  ِریَخلا َو  َنِم  ِِهب  ُهّللا  ُدـیُری  اِمل  انَمالَک  عَمـسَی  َمل  انَرَی َو  َمل  اِنلـضَف َو  نِم  ِهیتأَـی  اـم  ُلِـمَتحَی  اـنُّبُِحی َو  َلُـجَّرلا  ّنِا  ـالَا 
(2) .ُهادُه یلَع  ًيدُه  ُهّللا  ُهَداز  انَمالَک  َعِمَس  انَیَِقل َو  نَم  ینعَی  ...ًيدُه  مُهَداز  اوَدَتها 

ار ام  هن  هک  یلاح  رد  دنک  یم  لوبق  ار  دسر  یم  وا  هب  ام  لئاضف  زا  هچ  نآ  دراد و  یم  تسود  ار  ام  نمؤم )  ) صخش هک  دیشاب  هاگآ 
: تسا دنوادخ  شیامرف  نامه  نیا  دهاوخ و  یم  وا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يریخ  تهج  هب  نیا  .تسا  هدینش  ار  ام  نخـس  هن  هدید و 

یتیاده دنوادخ  دونـشب ، ار  ام  نخـس  دنیبب و  ار  ام  هک  یـسک  ینعی  دیازفا » یم  ناشتیاده  رب  دنوادخ  دنریذپب ، ار  تیاده  هک  اهنآ  «و 
.4  . .دیازفا یم  شتیاده  رب 
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، یهلا تیانع  لضف و  هب  رگا  - تسا ناشیا  هب  ّتبحم  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  تیالو  لها  ینعی  - هتفریذپ ار  یهلا  تیاده  هک  یسک  يرآ 
ندینش مالّسلا و  هیلع  ماما  تمدخ  فّرـشت ، قیفوت  اب  هاگ  نآ  دشاب ، هتفریذپ  ناشیا  اب  رادید  نودب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف 
كرابم نابل  زا  ناـشیا  مـالک  ندینـش  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  رادـید  نیارباـنب  .دوش  یم  هدوزفا  شتیـالو  تیادـه و  رب  ناـشیا ، ناـنخس 
سکره هک  درک  تشادرب  ناوت  یمن  مّلـسم  تقیقح  نیا  زا  اّما  دـشاب ؛ ناشیا  هب  تفرعم  دایدزا  رد  ّرثؤم  یلماع  دـناوت  یم  شترـضح 

اب هسیاقم  رد  هدش ، ناشبیصن  قیفوت  نیا  هک  یناسک  ای  دوش  یم  ّقفوم  ناشیا  رادید  هب  امتح  دشاب ، رتالاب  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  شتفرعم 
.دنراد يرتشیب  تفرعم  اموزل  نارگید 

- دـشابن ناشیا  لئاضف  لوبق  میلـست و  لها  صخـش ، هک  یلاح  رد  - مالّـسلا هیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح  رادـید  سفن  هک  دوش  هّجوت 
زا يرو  هرهب  يارب  مزال  طرـش  اساسا  دـشابن ، تیالو  لها  نمؤم و  یمدآ  رگا  دراذـگب و  درف  تفرعم  دایدزا  رد  يریثأت  تسین  مولعم 
زا اهنت  هن  هک  - نیشیپ ناماما  روهظ  نامز  رد  - مالّـسلا مهیلع  هّمئا  نادناعم  نافلاخم و  دنا  هدوبن  مک  .درادن  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادید 

نیاربانب تسا ! هدش  یم  هدوزفا  مالّسلا  هیلع  ماما  رادید  رثا  رد  نانآ  هنیک  توادع و  رب  اسب  هچ  هکلب  دنا ، هدربن  هرهب  یهلا  راونا  ندید 
لها تیالو  نامیا و  لـها  صخـش ، رگا  يرآ  تسین ، از  تفرعم  - یطیارـش ره  رد  سکره و  يارب   - مالّـسلا هیلع  ماـما  رادـید  فرص 
هیلع رمالا  بحاص  ترـضح  ءاقل  رثا  رد  هاـگ  نآ  دـنک ، رارقا  فارتعا و  زین  ناـشیا  بقاـنم  لـیاضف و  هب  دـشاب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب 

.ددرگ یم  دنم  هرهب  يرت  فرژ  تفرعم  زا  مالّسلا 

دوخ ماـما  اـب  یـسک  رگا  هک  درک  تشادرب  نینچ  ربا ، تشپ  دیـشروخ  هب  مالّـسلا  هیلع  بیاـغ  ماـما  هیبشت  زا  ناوت  یمن  بیترت  نیا  اـب 
هدهاشم اهربا  يارو  زا  ار  دیشروخ  هک  یـسک  دننامه  تسا ، هدرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  دیـشروخ  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  دنک ، رادید 

، دندید یم  ار  نیـشیپ  ناماما  هک  یناسک  همه  دیاب  سپ  دشاب ، نینچ  رگا  .تسا  طلغ  دـش ، نایب  هک  یلیلد  هب  تشادرب  نیا  دـنک ! یم 
دـش هتفگ  هک  روط  نامه  تسین و  نینچ  اعطق  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، هدرب  تبیغ ، نامز  مدرم  هب  تبـسن  ناـشیا  دوجو  زا  يرتشیب  هرهب 
هدید مشچ  هب  ار  هتـشذگ  ناماما  دندوب ، مه  ناشیا  سّدقم  دوجو  نالتاق  اعون  هک  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تخـسرس  نافلاخم  نادناعم و 

ترضح زا  هک  یثیدح  هوالع  هب  دندوب و 
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.دنک یم  تلالد  اعّدا  نیا  فالخرب  میدرک ، لقن  یلباک  دلاخ  وبا  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

تفرعم و لها  رگا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  نانمؤم  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  روکذـم ، تیاور  رد 
نیا دوب و  دـنهاوخ  رگید  ياه  نامز  همه  مدرم  زا  رترب  لضفا و  - دـننک رادـید  ار  دوخ  ماما  هک  نیا  نودـب  - دنـشاب ناشیا  جرف  راظتنا 

.دشاب یمن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  هدهاشم و  رتالاو ، رترب و  تفرعم  طرش  هک  دهد  یم  ناشن  حیرصت 

ای ینعی  دنـشاب  بیاغ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیاربانب  تبیغ ، نامز  رد  دـش ، نایب  لبق  لصف  رد  هچ  نآ  قباطم  هک  مینکن  شومارف 
يارب نیشیپ  ناماما  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياه  ییوگشیپ  همه  دنوشن و  هتخانـش  دنوش ، یم  هدید  رگا  ای  دنوشن و  هدید 
هدـننک نییعت  كالم  دـناوت  یمن  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادـید  هدـهاشم و  ینامز  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  سپ  .تسا  هدوب  تبیغ  نیمه 

.دشاب ترضح  نآ  تفرعم  هجرد  يارب 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  ندید  هب  تبسن  مامتها  رب  هفیظو  ماجنا  تّیولوا 

ار دوـخ  ّمغ  ّمه و  همه  دـیابن  تبیغ  ناـمز  رد  ناـمیا  لـها  هک  تسا  نیا  نآ  ّمهم  یلمع  هجیتـن  دوـش ، نشور  ـالماک  بلطم  نیا  رگا 
نیرتالاب هب  رگید  دندش ، لئان  یقیفوت  نینچ  هب  رگا  هک  دنرادنپب  دـیابن  زین  دـننک و  ناشنامز  ماما  اب  تاقالم  يارب  یهار  نتفای  فرص 

.دنشورفب رخف  - دنا هتشادن  ار  یقیفوت  نینچ  هک  - نیریاس رب  دنناوت  یم  تروص  نآ  رد  دنا و  هدش  لئان  نامیا  هجرد 

يارب شالت  عاعّشلا  تحت  ترضح ، ياضر  تساوخ و  ریسم  رد  ششوک  فیاظو و  ماجنا  یهّجوت ، یب  نیمه  رثا  رد  یهاگ  هنافّسأتم 
یعامتجا يدرف و  تابجاو  ماجنا  رد  هاگآدوخان  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رادتـسود  دوش و  یم  عقاو  ناـشیا  رادـید  ضیف  هب  ندیـسر 

تیالو فیرعت  رد  هچ  نآ  .دـبایب  شماما  ءاقل  فّرـشت و  يارب  یهار  هک  هدـش  نیا  وا  ّمغ  ّمه و  مامت  نوچ  دـنک ، یم  یهاـتوک  دوخ 
راظتنا لیبق  زا  ماما  تفرعم  مزاول  راثآ و  .دنک  یم  باجیا  ناسنا  هدهع  رب  ار  یفیاظو  دش ، نایب  راصتخا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
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مزلم و ار  تیالو  لها  نمؤم  ناسنا  یگمه  ...و  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مولع  میلعت  مّلعت و  عرو و  تیاعر  نینچمه  ناشیا ، ترـصن  جرف و 
تاقالم هب  ار  وا  هک  ددرگب  یهار  لابند  لابلا ، غراف  دناوت  یمن  رگید  اهنآ  هب  مامتها  دوجو  اب  هک  دزاس  یم  یفیلاکت  ماجنا  هب  فّظوم 

دوش رود  شماما  زا  صخـش  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  یـسانش  ماما  رد  هّقفت  مدع  زا  هتـساخرب  یهّجوت  یب  نیا  .دناسر  یم  شماما  اب 
! دنک یم  تکرح  ناشیا  هب  بّرقت  ریسم  رد  هک  درادنپ  یم  نینچ  شدوخ  هک  یلاح  رد 

ام زا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ار  یفیلاکت  هچ  ناشیا  هک  دوش  نشور  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياه  شیامرف  هب  دانتـسا  اب  رگا 
رگا مینک و  یلاخ  هناش  فیلاکت ، نآ  ماجنا  زا  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  ترایز  يارب  وجتسج  هزیگنا  هب  میناوت  یمن  رگید  دنا ، هتساوخ 

.دوب میهاوخ  رّصقم  هدنمرش و  زین  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  رضحم  رد  لوؤسم و  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  مینک ، نینچ 

یمن يروآراختفا  ّتیبولطم و  نیع  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تراـیز  رادـید و  هک  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  ثحب  نیا  شریذـپ  اـب 
هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  هب  دانتـسا  اب  هکلب  .دشاب  تبیغ  نامز  نانمؤم  فده  نیرت  مهم  نیرتالاب و  دیابن  دـناوت و 

ناسنا رد  راوگرزب  نآ  تیالو  رون  هک  تسا  نیا  هب  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  سّدقم  دوجو  زا  رتشیب  يرو  هرهب  رباج ، هب  ملس 
ّتبحم رادید و  قوش  مزاول ، راثآ و  نیا  زا  یکی  هّتبلا  .ددرگ  راکـشآ  رهاظ و  وا  دوجو  همه  رد  رون  نیا  مزاول  راثآ و  دـبای و  تّدـش 

دنازوس و یم  ار  نانمؤم  ياهلد  رتشیب ، شقارف  شتآ  ددرگ ، یم  هفاضا  شتبیغ  تّدـم  رب  هچره  هک  تسا ، هدرک  رفـس  زیزع  نآ  ياقل 
، مامه ماما  نآ  تیالو  رون  هب  شبلق  یـسک  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  تسا ، ّتبحم »  » تفرعم يرورـض  یعطق و  مزاول  زا  یکی  نوچ 
هک تسا  نیا  رد  نخـس  تسین ، یثحب  قوش ، نیا  نسح  ترورـض و  رد  .دشاب  هتـشادن  لد  رد  ار  وا  رادید  قوش  اّما  دشاب ، هدش  رّونم 
وا یلّوا  هفیظو  هک  درادنپب  نینچ  دتفیب و  شبوبحم  نتفای  لابند  هب  دراذگب و  رانک  ار  شفیلاکت  ماجنا  دـیابن  ناسنا  قوش ، نیادوجواب 

.د (1) .تسا يزیچ  نینچ  تبیغ  نامز  رد 

84 ص :

یمن فیلکت  ماجنا  بوچراـچ  رد  رگید  هک  دـتفا  یم  درف  ناـج  هب  یـشتآ  ناـنچ  راـیتخا ، نودـب  ییانثتـسا  يدراوم  رد  هاـگ  هّتبلا  - 1
.دومن میهاوخ  لیلحت  هیزجت و  ار  عوضوم  نیا  هدنیآ  لصف  رد  .تسا  هیصوت  لباق  ریغ  يداع و  ریغ  ًامّلسم  تلاح  نیا  .دجنگ 

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_84_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  تبسن  قوش  ترضح و  رادید  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بیان  تارّکذت 

ّصاخ بیان  نیمود  اب  - يرغص تبیغ  نامز  رد  - مالّسلا هیلع  رصع  ماما  رادید  ناگتفیـش  زا  یکی  تاقالم  يارجام  عوضوم ، نیمه  رد 
قوش تیاکـش  دیوگ : یم  میهاربا  نب  دـمحا  هّللا  دـبع  وبا  .تسا  زومآ  سرد  یندینـش و  نامثع ، نب  دّـمحم  بانج  مالّـسلا  هیلع  ماما 

، قوش اب  ایآ  دیسرپ : ناشیا  .مدناسر  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  بانج  ضرع  هب  - مالّسلا هیلع  رصع  ماما  - نامیالوم رادید  هب  ار  دوخ 
: دومرف هلب ، مدرک : ضرع  يراد ؟ ناشیا  رادید  هب  لیامت 

ال  ) لَأسَت ِهَیِلا َو ال  ُقاتـشَت  ِهَبیَغلا  َماّیَا  ّنإف  ُهارَت  نَا  ِهّللا  ِدـبَع  ابأ  ای  سِمَتلَت  ال  ٍهَِیفاع ، ٍرـُسی و  یف  ُهَهجَو  َكارَا  َکَـقوَش َو  َکـَل  ُهّللا  َرَکَش 
(1) .ِهَرایّزلِاب ِهَیِلا  هَّجَوَت  نِکل  یلوَا َو  اَهل  ُمیلسَّتلا  ِهّللا َو  ُِمئازَع  اّهنِا  ُهَعَم  َعاِمتجإلا  ُلَأسَت )

وت هب  تیفاـع  یناـسآ و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تروص  و  دـهد ) رارق  شاداـپ  رجا و  نآ  يارب  و   ) دریذـپب وت  زا  ار  وت  قوش  دـنوادخ 
یمن ار  وا  اب  یهارمه  اّما  يوش  یم  وا  رادـید  قاتـشم  تبیغ  ناـمز  رد  اریز  نکم ، ار  وا  ندـید  تساوخرد  هّللا  دـبع  اـبا  يا  .دـنایامنب 

هب ترایز  هلیـسو  هب  یلو  تسا  رتراوازـس  نآ  هب  تبـسن  ندـش  میلـست  تسا و  یهلا  یعطق  ماـکحا  زا  تبیغ  اـنامه  .درک  بلط  یناوت 
.نک هّجوت  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس 

بصنم ّتیعقوم و  هب  هّجوت  اب  نید  رما  رد  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  صاخ  باّون  رظنراهظا  دش ، نایب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  روط  نامه 
، ترضح مود  بیان  دنچره  نیاربانب  .تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  دییأت  رهم  هب  روهمم  - دنتسه هدوب و  ترـضح  نآ  باب  هک  - ناشیا ّصاخ 

دیاب اـم  تسا ، ینید  ّمهم  عوضوم  کـی  هراـبرد  نوچ  یلو  دـنک ، یمن  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  لوق  زا  امیقتـسم  ار  قوف  بلطم 
: دوش یم  نشور  نامیارب  هتکن  دنچ  ساسا ، نیا  رب  مینادب و  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  كرابم  رظن  ار ، نآ  نومضم 

 . .تسا يروکشم  هدیدنسپ و  رایسب  رما  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  رادید  قوش  هک  نیا  لّوا :
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نینچ رب  هک  ِهَیِلا » ُقاتـشَت  ِهَبیَغلا  َماّیا  ّناف  : » دـنا هدومرف  هک  اج  نآ  زا  مه  دوش و  یم  نشور  مود  بیان  نخـس  ردـص  زا  مه  بلطم  نیا 
زا قوش  موزل  رب  تلالد  رد  دشاب و  یم  رما  لعف  يانعم  هب  هک  تسا  عراضم  لعف  قاتـشت »  » .دنا هتـشاذگ  هّحـص  تبیغ ، مایا  رد  یقوش 

شاداپ رجا و  شیارب  دریذپب و  ار  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  یمدآ  لامعا  هب  تبـسن  دـنوادخ  رکـش  .تسا  رتدّـکؤم  رت و  غیلب  رما ، لعف 
ار شماما  ابلق  یسک  رگا  دشاب و  یم  سّدقم  دوجو  نآ  هب  ّتبحم  همزال  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  رادید  قوش  .دهد  رارق 

.دشاب هتشادن  لد  رد  ار  ناشیا  ندید  قایتشا  دناوت  یمن  دراد ، تسود 

ییاعد نینچ  میهاربا  نب  دـمحا  ّقح  رد  مود  بیاـن  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  بولطم و  رما  زین  قوش  نیا  قّقحت  يارب  ندرک  اـعد  مود :
ماما زا  هک  دـهع  ياعد  رد  الثم  .تسا  هدـش  دراو  اعد  نیا  نومـضم  زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هیحاـن  زا  روثأـم  ياـهاعد  رد  .دـنا  هدرک 

: میراد یم  هضرع  نینچ  یهلا  هاگرد  هب  تسا ، لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص 

(1)  . ...ِهَیِلا یّنِم  ٍهَرظَِنب  يرِظان  لَحکا  َهَدیمَحلا َو  َهَّرِغلا  َهَدیشَّرلا َو  َهَعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهّللا 

.نادرگ رّونم  ابیز و  وا  هب  یهاگن  اب  ارم  مشچ  امنب و  نم  هب  ار  ابیز  هدنشخرد  يامیس  انعر و  تروص  نآ  ایادخ 

نآ يور  هب  هاگن  کی  ياضاقت  یّتح  .تسا  هدـش  حرطم  اتمه  یب  هام  نآ  ندـید  يوزرآ  رت  مامت  هچره  تفاطل  هب  ابیز  ياعد  نیا  رد 
دوخ هک  تسا  يرما  هتـساوخ ، نیا  قّقحت  يارب  اعد  سپ  .ددرگ  نّیزم  ینارون و  هدـننیب ، مشچ  رظن ، کی  نامه  اب  ات  هدـش  نایب  زیزع ،

.دنا هتشاد  ّتیدج  مامتها و  نآ  هب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

نآ رادـید  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هدارا  هب  طونم  نآ ، ندـش  یلمع  هک  دـهد  یم  ناـشن  هتـساوخ ، نیا  قّقحت  يارب  ندرک  اـعد  موس :
زین هّمئا  رگید  رصع  رد  دنچره  هک  ارچ  تسین ، - دندوب راکـشآ  رهاظ و  هک  - هتـشذگ ناماما  رادید  نوچمه  تبیغ  نامز  رد  ترـضح 

، . دوش ناشرادید  هب  ّقفوم  تسناوت  یمن  یسک  دنداد ، یمن  نذا  ناشیا  دوخ  رگا 
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ناشیا دروم  رد  .تسا  هدوب  توافتم  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ترایز  اب  ناشیا ، اب  رادید  فیک  ّمک و  لاحره ، هب  یلو 
یم لاعتم  يادـخ  تساوخ  نامه  ناشیا  تساوخ  هّتبلا  هک  دـننک  انثتـسا  ناشدوخ  هک  ار  يدروم  رگم  تسا  یناـهنپ  تبیغ و  رب  لـصا 

، دننک راتفر  دوخ  لضف  اب  دنتساوخ  رگا  ات  درک  اعد  دیاب  - دنناد یم  ادخ  ناشدوخ و  ار  راک  تحلصم  راک و  هک  - داقتعا نیا  اب  .دشاب 
.دنناسر تباجتسا  هب  ار  نآ 

هتفر راک  هب  تیؤر »  » ریبعت رابکی  اـج  نیا  .تسین  یبولطم  رما  هناـگی ، رورـس  نآ  اـب  یهارمه  يراـیتخا و  رادـید  تساوخرد  مراـهچ :
ار مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ندوب  یهارمه و  تساوخرد  هک  دنا  هدومرف  همادا  رد  دـشاب و  یم  يداع  یلومعم و  ندـید  يانعم  هب  هک  تسا 

رما مالّـسلا  هیلع  ماـما  رادـید  قّقحت  تساوـخرد  هک  - مود هتکن  هنیرق  هب  میراذـگب ، مه  راـنک  رد  ار  ریبـعت  ود  نیا  رگا  .شاـب  هتـشادن 
ياـنّمت هنرگو  تسا  راوگرزب  نآ  اـب  تمزـالم  یهارمه و  ياـضاقت  هدـش ، یهن  هچ  نآ  هک  میریگب  هجیتـن  میناوت  یم  - تسا یبولطم 

بیان ترابع  رد  تیؤر » سامتلا   » زا دارم  مه  دیاش  .دشاب  یم  هدیدنسپ  بوخ و  رایـسب  یهارمه ، تساوخرد  نودب  ناشیا  اب  تاقالم 
تـساوخرد دیابن  هک  نیا  .تسین  حیحـص  یتساوخرد  نینچ  تسه ، درف  دوخ  تسد  هب  شرایتخا  هک  دشاب  يرادید  تساوخرد  مود ،

ار مود  لامتحا  لالدتسا ، عون  نیا  تسا و  هدش  حرطم  تیؤر  سامتلا  زا  یهن  لیلد  ناونع  هب  تشاد ، ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  یهارمه 
.دنک یم  دییأت 

: دیامرف یم  اج  نیا  رد  تیؤر »  » هملک حیـضوت  رد  مالّـسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعّدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » دنمـشزرا باتک  هدنـسیون 
هک یتقو  ره  رد  ترـضح  نآ  ندـید  ینعی  دـندید  یم  ار  هتـشذگ  ناماما  هک  تسا  یتروص  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ندـید  دارم  »
هب شّققحت  هک  درک  تساوخرد  ار  يرادید  دیابن  اّما  تسا ، یبوخ  بولطم و  رما  رادـید ، ياضاقت  فرـص  لاحره ، هب   (1)« .دنهاوخب

.دشاب 3. یمن  يا  هدیدنسپ  رما  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  یهارمه  ياضاقت  عقاو ، رد  یتساوخرد  نینچ  دشاب ، ناسنا  رایتخا 
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دنوادخ یعطق  تساوخ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ 

نیا رب  تسا ، همیزع »  » عمج هک  مئازع »  » هملک .تسا  دـنوادخ  یعطق  مکح  يّدـج و  تساوـخ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  مجنپ :
ساسارب  - (2) ثیداـحا زا  یخرب  اـب  قباـطم  - هدارا نیا  هّتبلا   (1) .تسا هدوـمرف  يا  هدارا  نینچ  دـنوادخ  دوـخ  هک  دراد  تلـالد  هتکن 

يارب یتبیغ  اسب  هچ  دـنک ، راتفر  ناشیا  اب  دوخ  لضف  اب  تساوخ  یم  دـنوادخ  رگا  هدـش و  لـصاح  تّما  رب  دـنوادخ  لدـع  بضغ و 
هتفرگن ّقلعت  رما  نیا  رب  یهلا  هدارا  رگا  .تسا  هتـساوخ  نینچ  راـگدرورپ  نونکا  لاـح ، ره  هب  اـّما  دروآ ؛ یمن  دوجو  هب  دوـخ  تّجح 

تبیغ نیشن  هدرپ  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  دوجو  دنتسناوت  یمن  - دندمآ یم  مهارف  رگا  - مه ناربکتـسم  ناراّبج و  همه  دوب ،
هب  - مدرم تشز  ياـهراک  ریثأـت  مغر  یلع  سپ  .دـننک  نینچ  ناـهانگ  ماـجنا  اـب  هعیـش  ناملـسم و  مدرم  هک  نیا  هب  دـسر  هـچ  دـننک ،

ادـخ ریغ  تساوخ  لولعم  ار  تبیغ  لصا  ناوت  یمن  هعماـج ، رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  زا  ناـشیا  ّتیمورحم  رد  - ناـنمؤم صوصخ 
ضرف نیا  دـندش ، یمن  بیاغ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مه  زاب  اـّما  دـندرک ، یم  لـمع  نیا  زا  رتدـب  مدرم ، هک  درک  ضرف  ناوت  یم  .تسناد 
.تسین ناشیا  ّقح  رد  مدرم  ياه  یهاتوک  يرورـض  هجیتن  يرهق و  لولعم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  نیارباـنب  .درادـن  یلقع  عنم  چـیه 

یلقع همزـال  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  هک  تسین  روـط  نیا  ینعی  يرورـض ، »  » هجیتـن و  يرهق »  » لوـلعم مییوـگ  یم  هـک  دوـش  تـّقد 
نیا دنوادخ  ّریغتی  یعطق و ال  ّتنـس  ینعی  تسین ، رارقرب  يا  هلداعم  نینچ  مه  یلقن  ّهلدا  ظاحل  هب  .دـشاب  مدرم  ياهاطخ  تاهابتـشا و 

مالّسلا 1. هیلع  ماما  روضح  تمعن  نارفک  مدرم ، رگا  هک  هدوبن 

88 ص :

هیلع نامز  ماما  ندـید   » ار دـنوادخ  یعطق  مکح  قادـصم  مود ، بئان  ترابع  زا  تمـسق  نیا  همجرت  رد  لاـیکم  بحاـص  موحرم  - 1
تروص ّتلع  نآ  هب  تشادرب  نیا  الامتحا  .دـشاب  یم  ترابع  رهاظ  فالخ  اـنعم  نیا  هک  تسا  هتـسناد  ناـشیا » اـب  یهارمه  مالّـسلا و 

یم هّللا » مئازع  اّهنا   » راونالا راحب  رد  لوقنم  ترابع  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  طبـض  هّللا » مئازع  ّهنا   » ار ترابع  لصا  ناـشیا  هک  هتفرگ 
.تسا راگزاس  الماک  زین  اهل » میلستلا   » يدعب هلمج  اب  دشاب و  یم  هبیغلا » « ، » اه  » ریمض عجرم  نیاربانب  هک  دشاب 

رب لاعتم  يادـخ  یتقو  مِهِراوِج : » نَع  اناَّحن  ِهِقلَخ ، یلع  یلاـعت  كراـبت و  ُهّللا  َبِضَغ  اِذا  : » مالّـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  شیاـمرف  ریظن  - 2
، هبیغلا یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا   ) .دـنک یم  رود  اهنآ  اب  ترواجم  زا  ار  تیب ) لها   ) ام دـیامن ، بضغ  دوخ  ياه  هدـیرفآ 
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.دومن میهاوخ  حرطم  ار  ثحب  نیا  لیصفت ، هب  باتک  يدعب  شخب  رد  .دنادرگ  بیاغ  اهنآ  ناگدید  زا  ار  ناشیا  دننک ، ار 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب  تبسن  میلست  ترورض 

یعطق تساوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  هدافتسا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مود  بیان  شیامرف  زا  هک  مشـش  هتکن 
، تسوا هب  نامیا  هناشن  دنوادخ ، ياضق  هب  ندش  میلست  .تسا  یهلا  مکح  نیا  هب  تبسن  یبلق  میلـست  هار ، نیرتهب  سپ  تسا ، دنوادخ 
تسین و نانمؤم  بوبحم  مدرم ، نایم  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  امّلـسم   (1) .وا هورکم »  » هچ دـشاب و  ناسنا  بوبحم »  » اـضق نیا  هچ 
، لاحره هب  .دـماجنا  یمن  دـنوادخ  هدارا  زا  يدونـشخان  یتیاضران و  هب  یتحاران  نیا  اّما  دنتـسه ، تحاران  ّرثأتم و  تهج ، نیا  هب  اهنآ 

يزیچ رگا  اقافّتا  .دـنک  یمن  تواـفت  یهلا  تساوخ  هب  میلـست  موزل  تهج  زا  دـشاب ، هچره  شتمکح  هدومرف و  هدارا  نینچ  دـنوادخ 
یم ناسنا  تساوخ  لیم و  دروم  هک  يزیچ  ات  تسا  رت  مهم  هجیتن  رد  رتراوشد و  نآ ، دروم  رد  ندـش  میلـست  دـشابن ، ناـسنا  بوبحم 
طقف هک  نآ  زا  تسا  رت  يوق  شنامیا  دنک ، یمن  - نابز هب  هن  لد و  رد  هن  - یضارتعا دهد و  یم  نت  یهورکم  رما  هب  هک  یـسک  .دشاب 

نآ تبیغ  زا  هودـنا  اـب  یتاـفانم  رما  نیا  هّتبلا  .دـشاب و  یمن  یـضار  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  میلـست  ددنـسپ ، یم  هچ  نآ  دروم  رد 
همزال ناشیا و  تیالو  لوبق  هناشن  دوخ ، مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  یتحاران  ّرثأت و  هک  ارچ  درادن  ترضح 

مالّـسلا هیلع  ماما  هب  تبـسن  شتیالو  رون  فیعـض و  شنامیا  اعطق  تسین ، ّرثأتم  رما ، نیا  زا  هک  یـسک  تسا و  راوگرزب  نآ  هب  ّتبحم 
.تسا گنر  مک 

( يرمق يرجه  لاس 664  رد  یّفوتم   ) سوواط نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یضر  دّیـس  موحرم  هعیـش  ریظن  یب  ملاع 
: دیامرف یم  تسا ، هتشون  دّمحم »  » شدنزرف هب  ّتیصو  ناونع  هب  هک  یباتک  رد 

فلاخم 1. ناشیا  هدیقع  اب  فلتخم  تاهج  زا  ار  مدرم  زا  يرایسب  لمع  لوق و  نم 
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مهرد و ای  یبسا  ای  يا  هدنب  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تماما  هب  نادقتعم  زا  یکی  رگا  ما  هدـید  هک  تسا  نیا  تاهج  زا  یکی  .ما  هتفای 
نتفای يارب  دوش و  یم  راتفرگ  لوغـشم و  هدـشمگ  نآ  يوجتـسج  بلط و  رد  وا  لایخ ) رکف و   ) نطاب رهاـظ و  دـنک ؛ مگ  ار  يراـنید 
يارب مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) هبترم گرزب  نیا  روهظ  ریخأت  رطاخ  هب  هک  ما  هدـیدن  اّما  .ددـنب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  همه  نآ ،
نینچ .دوش  راتفرگ  دوب ، لوغشم  زیچان  روما  نآ  هب  شرکف  هک  يا  هزادنا  هب  نانمشد ، نارفاک و  هشیر  عطق  نامیا و  مالـسا و  حالـصا 

ياعّدا مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تماما  هب  داقتعا  رد  روط  هچ  دـناد و  یم  شلوسر  ّقح  ادـخ و  ّقح  هب  فراـع  ار  دوخ  هنوگچ  یـسک 
(1) !؟ دراد زیمآ  هغلابم  تیالو 

یب عاتم  کی  نداد  تسد  زا  هزادـنا  هب  نآ ، ندـش  ینالوط  مالّـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  رطاـخ  هب  هک  یـسک  شیاـمرف  نیا  قبط 
هجرد ياراد  ملـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و  ّقح  هب  فراع  ار  دوخ  دـیابن  تسین ، رطاخ  هتفـشآ  تحاران و  ایند  شزرا 

.دنادب مالّسلا  هیلع  ماما  تیالو  يالاب 

: دیامرف یم  تبیغ  رصع  مدرم  فیلاکت  زا  يا  هّمش  نایب  رد  يرون  یسربط  نیسح  ازریم  موحرم  راوگرزب  همّالع  نینچمه 

: تسا دّدعتم  ّمه  نیا  ببس  تقرافم و  تبیغ و  ماّیا  رد  مالّسلا  هیلع  بانج  نآ  يارب  ندوب  مومهم  لّوا :

اب شلاـمج  روـن  هـب  ناگدــید  نتــشگن  نـشور  شلاـصو و  ناــماد  هـب  تـسد  ندیــسرن  ندوـب و  بوـجحم  روتــسم و  دّرجم  لّوا  -
تبرـش زا  يا  هعرج  اعقاو  ناسنا  رگا  و  .ماّیا . .  یلایل و  ءاـنآ  رد  داـبع  رادرک  ياـیافخ  رب  شعـالّطا  ماـنا و  ناـیم  رد  شندوب  [ دوجو ]

هّتبلا هدیشک ، سّدقم  ترضح  نآ  هب  هتسویپ  - تضایر ترطف و  بسح   - شبلق هتشر  دشاب و  هدیـشچ  ار  دوخ  ماما  هب  ّتبحم  ياراوگ 
 . . .بارش ماعط و  زا  ار  تّذل  درب و  مشچ  زا  باوخ  هک  نینچ  یقارف  اب  دوش  مومهم  نانچ 

يارب لدتعم  تماق  نآ  يارب  زج  ار  نایناهج  مامت  رب  هرهاظ  تنطلـس  تفالخ و  هماج  هک  نأّشلا  میظع  ناطلـس  نآ  ندوب  عونمم  مود  -
 . روج و يّدعت و  عنم  هّیهلا و  نیمارف  غالبا  دودح و  ماکحا و  يارجا  قتف و  قتر و  زا  دنا ، هتخودن  يدحا 

90 ص :
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 . .لطاب ندرک ) دوبان   ) قاهزا لاطبا و  قح و  نالعا  راهظا و  قوقح و  يریگ ) سپزاب   ) ذخا مولظم و  هثاغا  فیعـض و  يرای )  ) تناعا
.

کیرات کیراب  ياههار  رد  نآ  هب  ندیـسر  هار  راـصحنا  هرّهطم و  تعیرـش  هحـضاو  همیقتـسم  هعـساو  هّداـج  ندـماین  تسدـب  موس  -
رد تاهبـش  كوکـش و  هتـسویپ  هتـسشن و  نیمک  رد  نیبم ، نید  لخاد  نادزد  زا  یعمج  نآ  رذـگهر  ره  رد  هک  هدـنکارپ )  ) ّتتـشتم

ریفکت و بیذـکت و  ار  رگیدـکی  هّیماما ، هیدـتهم  هورگ ) ) هباصع هلیلق و  هقرف  نیا  هک  اج  نآ  ات  هدرک  لخاد  صاوخ  هکلب  ماوع  بولق 
...دنور نوریب  دنوادخ  نید  زا  هتـسد  هتـسد  هتـسویپ  هدومن ؛ هریچ  دوخ  رب  ار  ءادـعا  دـننک و  یم  هدرک و  نیهوت  نعل و  [ رگیدـکی هب  ]

(1).

نامیا و يالاب  هبترم  يارب  يرورـض  مزال و  رما  هکلب  تسین ، دنـسپان  اـهنت  هن  تبیغ ، رما  زا  ّرثأـت  یتحاراـن و  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ 
یم نامیا  زا  هجرد  نیمه  يرورـض  همزال  زین  ندوب  دـنوادخ  هدارا  ضحم  میلـست  لاح ، نیع  رد  اّما  .تسا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم 

.دشاب

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ترایز  تّیمها 

روضح يانعم  هب  ترایز »  » هملک .دریذـپ  یم  تروص  راوگرزب  نآ  تراـیز  قیرط  زا  مالّـسلا  هیلع  بیاـغ  ماـما  هب  ندرک  هّجوت  متفه :
نیا  (3) .دشاب یم  ندرک  يور  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  تروص  يانعم  هب  هجو »  » زا مه  هّجوت »  » (2)، تسا وا  هناخ  رد  یسک  دزن  نتفای 
يور ناشیا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  یبلق  ندرک  ادیپ  روضح  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  ِهَرایِّزلِاب » ِهَیِلا  هَّجَوَت  : » دـنا هدومرف  مود  بیان  هک 

.نک

ریظن  ) وا رارق  ّلحم  هک  ییاج  یـسک و  رـضحم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ترایز  .دراد  تواـفت  تاـقالم ، رادـید و  فرـص  اـب  تراـیز 
ماما ترایز  هب  روتـسد  .دوش  یمن  قالطا  وا  ترایز  دنک ، تاقالم  ار  یـسک  هار ، نیب  رد  ناسنا  هک  نیا  هب  .دوش  رـضاح  تسا ، هناخ )

 (. هچرگا هک  تسانعم  نیا  هب  مدرم  ناگدید  زا  ناشیا  تبیغ  هب  هجوت  اب  مالّسلا  هیلع  نامز 

91 ص :

ات 744. ص 740  بقاثلا ، مجن  - 1
(. ص 406 طیسولا ، مجعملا   ) رئاز َوُهَف  ِهَیِلا  ٍهَجاِحل  وأ  ِِهب  ِسنُِالل  ِهِراد  یف  ُهاتَا  هرایز : هراز  - 2

(. ص 1015 طیسولا ، مجعملا   ) َلَبقَا هَّجَوَت : - 3
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یبلق نتفای  روضح  زا  اّما  تسین ، ریذـپ  ناکما  يداع  روط  هب  ناشیا  تبیغ  ّتلع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  نتفای  روضح  ًامـسج 
هیلع بیاغ  ماما  اب  یکیزیف  يرهاظ و  طابترا  دنچره  هک  تسا  یبلاج  مهم و  رایـسب  هتکن  نیا  دیزرو و  یهاتوک  دیابن  ناشیا  تمدـخ 

ناشیا ناتـسود  تسا و  ریذـپ  ناکما  ناشیا  اب  يونعم  یحور و  طابترا  لامک  ندرک  رارقرب  اّما  تسین ، رّـسیم  ناـسنا  تسد  هب  مالّـسلا 
.دننامب هرهب  یب  ناکما ، نیا  زا  دیابن 

رت و تحار  دناوت  یم  یبلق  یحور و  ظاحل  هب  هکلب  درادن ، مک  هتشذگ ، رد  ناماما  روبق  ترایز  زا  يزیچ  رضاح ، ّیح و  ماما  ترایز 
زا ترایز  مه  یهاگ  هّتبلا  .دوش  رـضاح  ناشیا  روبق  دزن  رئاز ، هک  تسا  نیا  هب  - لومعم روط  هب   - هتـشذگ هّمئا  ترایز  .دـشاب  رت  يوق 
هک دـنچره  درادـن ، یّـصاخ  ناکم  رد  یمـسج  نتفای  روضح  هب  جایتحا  هدـنز ، رـضاح و  ماما  ترایز  اّما  .دـنا  هدومرف  هزاـجا  ار  رود 
رد عقاو  رّهطم  بادرس  نوچمه   ) دنتسه يراصحنا  صاخ و  تازایتما  ياراد  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  ترایز  تهج  زا  اهناکم  یـضعب 

( . مالّسلا امهیلع  نیّیرکسع  مرح 

- دنتسه رازم  ربق و  ياراد  نوچ  - نیشیپ ناماما  دروم  رد  هک  تسا  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هتشذگ و  هّمئا  ترایز  توافت  کی 
دنرادـن یعجـضم  ربق و  نوچ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  تبـسن  اّما  دراد ، ّتیبولطم  هسفن  یف  ناشیا  رازم  دزن  یمـسج  نتفاـی  روضح 

زایتما تهج  نیا  زا  بادرـس ) دننام   ) اهناکم یـضعب  هّتبلا  .دـشاب  دـناوت  یم  یناکم  ره  رد  هک  تسا  ندرک  رارقرب  یبلق  طابترا  لصا ،
ینعی دوش ، یم  بوسحم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترایز  یبلق ، طابترا  نیا  .دـهد  یمن  رییغت  ار  لصا  نآ  تازایتما ، نیا  یلو  دـنراد  صاخ 
رصع ماما  نارادتـسود  يارب  یناکما  نینچ  دوجو  .یمـسج  هن  یبلق  روضح  دوش ، یم  رـضاح  روزم  دزن  رئاز  طابترا ، نیمه  اب  هک  نیا 

مسج و ترایز  زا  هک  یناسک  ناکما ، نیا  اب  .دوش  هتخانش  نآ  ردق  دیاب  هک  تسا  زیزع  منتغم و  رایـسب  تبیغ ، نامز  رد  مالّـسلا  هیلع 
تاکرب زا  هلیـسو  نیا  هب  دـننک و  ادـیپ  راوگرزب  نآ  دزن  یبلق  روضح  هک  دـننک  یم  ادـیپ  قیفوت  دنتـسه ، مورحم  ناشیا  فیرـش  ندـب 

(1) مینادب رـضاح  دوخ  دزن  ار  ناشیا  هراومه  دیاب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هدومرف  هب  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنربب  هرهب  ناشیا  ترایز 
 (. ار دوخ  ترایز ، اب  و 

92 ص :

: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  هنومن  ناونع  هب  مراهچ ، شخب  زا  لصف 9  مالّسلا » هیلع  رصع  ماما  تفرعم   » باتک هب : دوش  عوجر  - 1
(. ح 31 ص 243 ، ج 46 ، راونالا ، راحب   ) ًاعیمج انورِضحَأَف 
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زا ابلق  هک  میتسه  ام  نیا  دـنراد و  یحور  يونعم و  روضح  ام  دزن  هشیمه  دنتـسه ، ام  ّیلو  نوچ  ناـشیا  يرآ  .مینک  رـضاح  اـهنآ  دزن 
ناوت یم  سپ  .تسا  ریذپ  ناکما  اهنآ  ترایز  اب  مهم  نیا  مینک و  رضاح  ناشیا  دزن  ار  دوخ  یبلق ، لابقا  هّجوت و  اب  دیاب  میرود و  اهنآ 

ترایز دنتسه و  لفاغ  راوگرزب  نآ  زا  اهنآ  اّما  دنراد ، هّجوت  دوخ  نایعیش  نانمؤم و  هب  هشیمه  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  درک  ضرف 
.دوش هدرازگ  دیاب  هک  نانچ  نآ ، تمعن  رکش  دیاب  هک  یهّجوت  یب  تلفغ و  نیا  زا  جورخ  يارب  تسا  یهار  ترضح ،

لآ  » فیرش ترایز  دندومرف ، رداص  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  يارب  هک  یعیقوت  رد  دوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو 
: دندروآ نینچ  نآ  يادتبا  رد  دندرک و  میلعت  وا  هب  ار  سی »

(1)  . ...َنیِسای ْلآ  یلَع  ٌمالَس  یلاعَت : ُهّللا  َلاق  امَک  اُولوُقَف  انَیِلا  ِهّللا ِو  یِلا  اِنب  َهَّجَوَتلا  ُمتدَرَا  اِذا 

ربمایپ لآ  رب  مالـس  دومرف : لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه  دییوگب  سپ  دـینک ، هّجوت  ام  هب  دـنوادخ و  هب  ام  هلیـسو  هب  دـیتساوخ  هاگره 
 . . . .ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

نآ هب  نداد  مالس  .دنا  هتسناد  فیرش  ترایز  نیا  ندناوخ  ار  دوخ  قیرط  زا  ادخ  يوس  هب  شیوخ و  يوس  هب  هّجوت  هار  ترضح ، نآ 
اور و هک  یطرـش  هب  - یتراـبع ره  اـب  یناـبز و  ره  هب  ّتیحت  مالـس و  نیا  .ناـشیا  دزن  یبلق  نتفاـی  روضح  يارب  تسا  یهار  ترـضح ،

مالس نیا  .تسا  رتّرثؤم  رتهب و  دشاب ، دنا ، هداد  روتـسد  ناشدوخ  هک  یتروص  نآ  هب  رگا  هّتبلا  یلو  دوش ، ادا  دناوت  یم  - دشاب حیحص 
یبلق روضح  ترایز ، تارابع  ندناوخ  زا  رت  مهم  نیاربانب ، دنزاس و  یم  رارقرب  ار  یبلق  روضح  طابترا و  نآ  هک  دنتسه  يا  هلیسو  اه 

یم دوش ، یم  هداد  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  نتفای  راب  هزاجا  اهمالـس ، نیا  يادا  اب  هک  نیا  هب  هّجوت  .تسا  تراـیز  ماـگنه  رد  نتـشاد 
رد هک  هنوگ  نآ  - مالّـسلا هیلع  ماما  اب  طابترا  باب  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  دنچره  نیاربانب  .دشاب  ّرثؤم  رئاز ، بلق  روضح  رد  دناوت 

 . کی زا  اّما  تسا ، هدش  هتسب  - دوب مهارف  يرغص  تبیغ 

93 ص :

ص 316. ج 2 ، یسربط ، جاجتحالا ، - 1
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، هار نیا  .دـنا  هدرک  زاب  نانمؤم ، يارب  ار  هطـساو  یب  میقتـسم و  یبلق  طابترا  باب  ترایز ، ناکما  داجیا  اـب  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج 
رتدوز و یبلق ، نتفای  روضح  طابترا و  نیا  دشاب ، رتدنموربآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  ناسنا  ردق ، ره  هّتبلا  اّما  درادـن ، هطـساو  هب  جایتحا 

.دوش یم  رارقرب  رت  قیمع 

94 ص :
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مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  رادید  يارب  مامتها  قایتشا و  لصف 4 :

هراشا

هچ نیشن  هدرپ  زیزع  نآ  رادید  قوش  هک  دوش  نشور  ات  میدرک  لقن  ار  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  مود  بیان  شیامرف  هتـشذگ  لصف  رد 
رانک قوش ، نیا  دوجو  رطاخ  هب  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  هلّوحم  فیاظو  ماجنا  دـیابن  لاح  نیع  رد  اـّما  تسا ، يا  هدیدنـسپ  وکین و  رما 
رما نیا  رد  ناـسنا  ّمغ  ّمه و  نیرتـشیب  دـیاب  نیارباـنب  تسا و  ناـشیا  لاـصو  هب  لـین  رد  تاریخ  همه  هک  - رّوـصت نیا  .دوـش  هتـشاذگ 

.تساجبان یمّهوت  لطاب و  يرادنپ  - دشاب یم  میظع  ریخ  نیا  رب  عرف  یگمه  رگید ، روما  دوش و  هصالخ 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  رادید  قوش  دروم  رد  یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  ود 

زا مه  - ود ره  هک  دراد  دوـجو  یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  ود  مالّـسلا ) هیلع  ناـمز  ماـما  رادـید  هب  قوـش   ) عوـضوم نیا  رد  هنافّـسأتم 
هک تسا  رواب  نیا  رب  یطارفا  شیارگ  .تسا  تبیغ  نامز  رد  ترضح  نآ  ناتسود  نایز  ررض و  هب  - یلمع راثآ  مه  يداقتعا و  تهج 

ساسا هیاپ و  نیرت  مهم  ناشیا  زا  يرو  هرهب  يارب  دشاب و  یم  تبیغ  نامز  رد  ترضح  اب  طابترا  مزال  طرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادید 
زیچ ره  زا  شیب  مه  روهظ  نارظتنم  دوش و  یم  یّقلت  رما  نیا  هخاش  عرف و  یعون  هب  رگید  تـالامک  همه  نیارباـنب  .دور  یم  رامـش  هب 

ماما اب  تاقالم  شیارگ ، نیا  رد  .دندرگ  بیغرت  قیوشت و  رما  نیا  هب  دیاب 
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.دوش یم  هتسناد  ناسآ  نکمم و  یطیارش  ره  رد  سکره  يارب  يداع و  جیار و  رایسب  رما  مالّسلا  هیلع  بیاغ 

هیلع نامز  ماما  سّدقم  دوجو  هب  مدرم  مومع  ّتبحم  هقالع و  رّکفت ، زرط  نیا  عویـش  اب  هک  دـننک  یم  رّوصت  شیارگ  نیا  هب  نادـقتعم 
نآ هب  يدایز  دیما  تقو  نآ  دننادب ، ییانثتسا  تخس و  ار  بوبحم  لاصو  هب  ندیـسر  اهناسنا  رگا  .دوش  یم  رتشیب  زور  هبزور  مالّـسلا 
هب ریخ و  ّتین  اب  سپ  .دوش  یم  نانآ  ياهلد  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ّتبحم  هلعش  ندرک  شکورف  يدرسلد و  ثعاب  نیمه ، دندنب و  یمن 

هیلع ماما  ءاقل  قوش  ات  تسناد ، لهس  هدرتسگ و  رایسب  ار  ناشیا  اب  تاقالم  ناکما  باب  دیاب  ترـضح  نآ  رتشیب  ندومن  بوبحم  دصق 
غورد یگتخاس و  ییارجام  سّدقم ، ّتین  نیا  اب  یسک  رگا  رّکفت ، زرط  نیا  یلصا  ناجّورم  زا  یخرب  هدیقع  هب  .دوش  یناگمه  مالّسلا 

ترـضح ّتبحم  قوش و  داجیا  رطاخ  هب  هکلب  هدرکن ، یهابتـشا  راک  دنک ، لقن  مدرم  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  تاقالم  هرابرد  مه  ار 
اهراتفگ و رد  ار  دوخ  ریخ  دصق  نیا  یهاگ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هنافّـسأتم  تسا ! هداد  ماجنا  مه  یبوخ  رایـسب  راک  نانآ ، ياهلد  رد 
رد یلو  دـنرادن ، رظن  تدـحو  دوخ ، هدـیقع  تاّیئزج  رد  رکف  زرط  نیا  هب  نادـقتعم  همه  هّتبلا  دـنا ! هدرک  لاـمعا  زین  ناـشیاه  هتـشون 

.میدرک هراشا  اهنآ  ّمها  هب  هک  دوش  یم  تفای  ناشیا  ءارآ  نیب  يدایز  كرتشم  هوجو  عومجم ،

هدـش طیرفت  راچد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رادـید  هب  شیارگ  دروم  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  شنیب  یطارفا ، رّکفت  نیا  لـباقم  رد 
: هک تسا  نیا  لبق  هتسد  هب  ناشضارتعا  اهنیا  .دنا 

هب دیاب  دـنیوگ : یم  هدرک ، زاب  ییارگ  تاقالم  مان  هب  ار  یباب  نانآ  .دـنا  هدرک  یحطـس  یلیخ  هزورما  ار  ّتیودـهم  ثحب  دارفا  یخرب 
هّلجم هلیـسو  هب  اریخا  اه و  ینارنخـس  اه و  باتک  بلاق  رد  ار  رکف  نیا  تسا و  تحار  یلیخ  اقآ  اب  تاقالم  .دوب  اقآ  اب  تاقالم  لاـبند 

(1) .دننک یم  جیورت  تّدش  هب  دوخ 

لقن ناشیا  لوق  زا  هک  یخـساپ  زا  یتمـسق  دـنا ، هدـش  ایوج  رکف ، زرط  نیا  دروم  رد  ار  هّیملع  هزوح  ناگرزب  زا  یکی  رظن  نانیا  یتقو 
.9 تسا : نینچ  دنا ، هدرک 
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ماما .میهد  لّزنت  نییاپ ، حطـس  هب  دـیابن  ار  ّتیودـهم  لئاسم  .مینک  شبیذـکت  هک  تسا  نیا  نام  هفیظو  دـنک ، تیؤر  ياعّدا  سکره 
(1) .تسین یضار  راک  نیا  هب  نامز 

ترابع هب  و  میتسه ؟ ترضح  رادید  بلط  تساوخرد و  هب  رومأم  ام ، ایآ  : » هک دنا  هدیسرپ  هزوح  داتسا  نآ  زا  يرگید  لاؤس  هاگ  نآ 
(2) »؟ تسین یفیلکت  نینچ  ای  تسا ؟ ماما  اب  رادید  ياضاقت  تساوخرد و  تبیغ ، رصع  رد  هعیش  فیلاکت  هلمج  زا  ایآ  رگید 

: تسا نینچ  دنا  هدرک  لقن  هک  یخساپ 

.میتسین رومأم  ام  هن ؛

: هک تسا  نیا  باوج  بحتسم »؟ تروص  هب  یّتح  تسه ، فیلاکت  ءزج  : » دنا هدیسرپ  هرابود  هاگ  نآ 

هک ینانآ  اّما  دوشب ، فّرشم  ترـضح  تمدخ  تسا  نکمم  یـسک  .میـشاب  هتـشاد  ترـضح  ندید  هب  رارـصا  هک  میتسین  رومأم  ام  هن ،
شیپ دنیآ  یم  اه  یلیخ  طلغ ، رّکفت  نیمه  جاور  ساسارب  .دننک  یمن  لئاسم  نیا  هب  رهاظت  نانآ ، .دنهد  یمن  يربخ  دـندش ، فّرـشم 

رد ار  يرکف  نینچ  کی  ای  ار و  يدیما  نینچ  کی  دیابن  .مینیبب » ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ات  دـینک  اعد  اقآ ! : » دـنیوگ یم  ام و 
(3) .مینک داجیا  هعماج 

یعوضوم رد  یطارفا  رّکفت  کی  یتقو  الومعم  .دنتـسه  داضت  رد  رگیدـکی  اب  ردـق  هچ  يرکف  شیارگ  ود  نیا  هک  دوش  یم  هظحـالم 
شودخم یملع  تهج  زا  شیارگ ، ود  ره  دـنوش و  یم  راتفرگ  عوضوم  نآ  رد  طیرفت  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  یـضعب  دوش ، یم  حرطم 

زیهرپ نآ  دروم  رد  طیرفت  طارفا و  زا  میـسانشب و  هلأسم  نیا  رد  ار  حیحـص  يانبم  حیرـص  یلقن  ّهلدا  يور  زا  دـیاب  ام  .تسا  لـطاب  و 
.0 .مییامن
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.میزادرپ یم  صوصخ  نیا  رد  حیحص  برشم  حیضوت  هب  یلاوتم  لصف  ود  ّیط  ثحب ، همادا  رد 

ناشیا تّبحم  تیالو و  همزال  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  قوش 

یم رامـش  هب  تبیغ  نامز  رد  بحتـسم  فیلاکت  ءزج  تسا و  ناشیا  هب  ّتبحم  ّکفنیال  مزاول  زا  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  رادید  قوش 
زا یـضعب  تشذـگ ، البق  هچ  نآ  رب  هوالع  اج  نیا  رد  ام  .دـنا  هدرک  شرافـس  دـیکأت و  رما  نیا  رب  هعیـش  ناـگرزب  اـملع و  عون  .دـیآ 

ناملاع دزن  یتیّمها  هچ  رما  نیا  هک  دوش  نشور  ات  مینک ، یم  لقن  هراب  نیا  رد  ار  مراـکملا » لاـیکم   » باـتک رد  هدـش  حرطم  بلاـطم 
دوجو هب  تبـسن  ناگدـنب  فیلاکت  هب  طوبرم  هک  دوخ  فیرـش  باتک  زا  متـشه  باب  رد  لایکم  بحاـص  موحرم  .تسا  هتـشاد  عّیـشت 

: دنیامرف یم  تسا ، مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  سّدقم 

یف کلذ  ِدورُِول  ِِهبابِحتـسا  ِِهناحجُر و  یف  َبیَر  ـال  ِِهئـالِو و  ِلـهَا  ِِهئاـّبِحَا و  ِِمئـالَع  نِم  وه  ِِهئاـِقل و  یلا  ِقوَشلا  ُراـهظا  ُسداـسلا  ُرمـالا 
(1) .ِهبانِِجل ِهَّیِورَملا  ِهَیِعدألا 

دشاب و یم  ترضح  نآ  تیالو  لها  ناتـسود و  ياه  هناشن  زا  نیا  تسا و  ناشیا  اب  تاقالم  رادید و  هب  قایتشا  راهظا  مشـش  فیلکت 
.تسا هدش  دراو  تسا  ناشیا  هب  طوبرم  هک  ییاهاعد  رد  رما  نیا  اریز  درادن  دوجو  لمع  نیا  بابحتسا  ناحجر و  رد  یّکش 

هیلع رصع  ماما  مود  بیان  شیامرف  نامه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  یم  حرطم  دهاش  ناونع  هب  ار  یلیالد  دوخ ، نخـس  تابثا  يارب  ناشیا 
یم رکذ  مالّسلا  هیلع  ماما  رادید  قوش  تلیضف  هرابرد  مه  ار  يرگید  ثیدح  .میتفگ  نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  هب  ام  تسا و  مالّـسلا 

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دیامرف 

ربخ مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  .مدوب  لاح  نیگنـس  دنمدرد و  هک  یلاح  رد  مدش  راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دّمحم 
یلامتـسد لخاد  نآ ) فرظ   ) هک یلاح  رد  ار  یندیـشون  کی  دوخ  مداخ  هلیـسو  هب  ناشیا  .تسا  راـمیب  ملـسم  نب  دّـمحم  هک  دـنداد 

نآ 2. زا  ات  هک  دندوب  هدومرف  .دنداتسرف  میارب ) ، ) دوب هدش  هدیچیپ 
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ياپ يور  متسناوت  یمن  یندیشون  نآ  ندروخ  زا  لبق  نم  .مسرب  ناشیا  تمدخ  هب  نآ  ندیشون  زا  سپ  ددرگنرب و  مالغ  ما ، هدیـشونن 
هزاجا متفر و  مالّسلا  هیلع  ماما  لزنم  هب  سپ  .مدمآ  طاشن  هب  ما ، هتفای  ییاهر  دنب  زا  ییوگ  نآ ، ندیشون  ضحم  هب  یلو  متـسیاب  دوخ 

مدرک و مالس  ناشیا  رب  مدش و  دراو  هیرگ  لاح  اب  نم  وش ! دراو  دش ، ملاس  تندب  دندومرف : دنلب  يادص  اب  ترـضح  .متـساوخ  دورو 
هب ما  هیرگ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دّمحم  دـندومرف : ناشیا  .مدز  هسوب  ار  ناشکرابم  رـس  تسد و 

: دندومرف ترضح  .منیبب  ار  ناتیور  منامب و  امش  تمدخ  مناوت  یمن  هک  نیا  تسا و  مهار  يرود  تبرغ و  رطاخ 

هذـه یف  َنِمؤُملا  ّنإف  َِهبرُغلا  َنِم  َترَکَذ  ام  اّمأ  ًاعیرَـس و  مهیلا  َءالَبلا  َلَعَج  اِنتَّدَوَم َو  َلهَا  انَءاِیلوَا َو  ِهّللا  َلَعَج  َِکلذَـکَف  ِهَردـُقلا  ُهَِّلق  اّمَا 
ِدبع یبأب  َکَلَف  ِهَّقُـشلا  ِدُعب  نم  َترَکَذ  ام  اّمأ  ِهّللا و  ِهَمحَر  یِلا  ِرادلا  ِهِذـه  نِم  َجُرخَی  یّتح  ِسوُکنَملا  ِقلَخلا  اذـه  یف  ٌبیرَغ و  ایندـلا 

ام ُمَلعَی  ُهّللاَف  کلذ  یلع  ُرِدقَت  ّکنأ ال  انیلا و  َرَظَنلا  اَنبُرق و  َکِّبُح  نِم  َترَکَذ  ام  اّمأ  ِتارُفلاب و  اّنَع  ٍهیئان  ٍضرأب  ٌهَوُسا  مالّـسلا  هیلع  ِهّللا 
.هیلع َكُؤازَج  ِکبلَق و  یف 

تسا و هدرک  عیرـس  اهنآ  يارب  ار  يراتفرگ  دماشیپ  هداد و  رارق  نینچ  ار  ام  تدّوم  لها  ناتـسود و  دـنوادخ  يرآ  تردـق ، یمک  اّما 
نیا زا  هک  نیا  ات  تسا ، اهنت  بیرغ و  هتـشگرب ، تخب  قلخ  نیا  نایم  رد  ایند و  نیا  رد  نمؤم  يرآ  یتفگ ، تبرغ  هراـبرد  هچ  نآ  اـّما 
هدرک مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  ترـضح  هب  یّـسأت  سپ  یتفگ ، هار  يرود  زا  هچ  نآ  اّما  .دوش و  دراو  دنوادخ  تمحر  هب  ایند )  ) راد

تیارب یلو  يراد  تسود  ار  ام  ندـید  ندوب و  کـیدزن  یتفگ  هک  نیا  اـّما  .تسا و  تارف  رهن  راـنک  اـم  زا  رود  ینیمزرـس  رد  هک  يا 
.تسوا رب  وت  شاداپ  تسا و  هاگآ  تلد  رب  ادخ  سپ  تسین ، ریذپ  ناکما 

مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ربق  تبرت  زا  یندیشون  نآ  هک  دنوش  یم  رّکذتم  ملسم  نب  دّمحم  هب  ترضح  وگتفگ  نیا  لابند  هب 
(1) .دنیامرف یم  تبرت  نیا  تلیضف  رد  یبلاطم  سپس  دوب و  هدش  هّیهت 

تسا 7. ملسم  نب  دّمحم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رخآ  هلمج  ابیز ، ثیدح  نیا  رد  ثحب  دهاش 

99 ص :

ح7. ، 91 باب تارایزلا ، لماک  - 1
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.دنا هتـسناد  لاعتم  يادخ  رب  ار  یبلق  رما  نیا  شاداپ  دنا و  هداد  رارق  ریدقت  دییأت و  دروم  شنامز  ماما  رادـید  قوش  رطاخ  هب  ار  وا  هک 
، لمع نیا  دـنا  هدومرف  مراکملا » لایکم   » باتک مرتحم  ّفلؤم  هک  روط  نامه  تفایرد و  ار  یقوش  نینچ  تلیـضف  ناوت  یم  اج  نیا  زا 

اتبـسن هجرد  ندوب  اراد  فیلکت ، نیا  ماجنا  هب  مامتها  هّجوت و  طرـش  هّتبلا  .تسا  ناشبیاغ  يالوم  هب  تبـسن  ناگدـنب  فیلاکت  زا  یکی 
هفیظو نیا  راـکنا  اذـل  .درادـن  ار  یلاـح  نینچ  ناـمیا ، زا  هجرد  ره  رد  ینمؤـم  ره  تسا و  راوـگرزب  نآ  تیـالو  تفرعم و  زا  ییـالاب 

.دشاب مالّسلا  هیلع  ماما  تیالو  نامیا و  زا  ییالاب  هجرد ي  هب  لوصو  مدع  رطاخ  هب  تسا  نکمم 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  يارب  اعد  بابحتسا 

ترضح نآ  نارظتنم  فیاظو  ءزج  زین  مهم  نیا  قّقحت  يارب  اعد  اضاقت و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  يارب  قایتشا  راهظا  رب  هوالع 
.دشاب یم  تبیغ  نامز  رد 

هفیظو نایب  رد  درمـش ، یمرب  ناشنامز  ماما  لابق  رد  ار  ناگدـنب  فیلاکت  هک  شباتک  متـشه  باب  رد  مراکملا » لایکم   » باـتک ّفلؤم 
: دیامرف یم  مود  داتفه و 

(1  .) ...نامزلا َبِحاص  انالوَم  َءاقل  َکَقُزرَی  نَا  َّلج  َّزع و  َهّللا  َلأسَت  نَا 

.دنادرگ تیزور  ار  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  رادید  ات  یهاوخب  لج  ّزع و  يادخ  زا  هک  نیا 

هکلب درادن ، ناشیا  روهظ  نامز  هب  صاصتخا  ترـضح  نآ  رادید  بلط  بابحتـسا  هک  دـنا  هداد  رّکذـت  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  ناشیا 
نایب اب  ار  بلطم  نیا  سپـس   (1) .تسا بحتـسم  زین  تبیغ  نامز  رد  - يرادیب باوخ و  رد   - ناشیا رادـید  ببـس  هب  يراگتـسر  بلط 

ناشیا لوا  لیلد  زا  یتمـسق  لقن  هب  اهنت  (2) و  مینیب یمن  ناشیا  ّهلدا  همه  رکذ  هب  یموزل  اج  نیا  رد  ام  .دـنا  هدرک  تابثا  لـیلد  تشه 
 (. .مینک یم  افتکا  یلعف  ثحب  رد 

100 ص :

ص 371. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
(. ات 382 زا ص 371  ج 2  مراکملا ، لایکم   ) .میهد یم  عاجرا  مراکملا » لایکم   » باتک دوخ  هعلاطم  هب  ار  دنمقالع  ناگدنناوخ  - 2
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رما ره  يارب  اعد  و  يرغص )  ) تسا عورشم  نکمم و  رما  کی  مالّسلا  هیلع  ماما  رادید  هب  ندش  فّرـشم  هک  تسا  نیا  ناشیا  لّوا  لیلد 
رد هاـگ  نآ  .تسا  بحتـسم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رادـید  هب  فّرـشت  يارب  اـعد  هجیتن ، رد  يربـک )  ) تسا بحتـسم  یعورـشم  نکمم و 
زا يرایـسب  يارب  هک  میناد  یم  اـم  تـسا و  نآ  عوـقو  يزیچ ، ناـکما  رب  لـیلد  نیرتـهب  : » دـیامرف یم  يرغـص )  ) لّوا همّدـقم  حیـضوت 
رد يدّدـعتم  ياـهاعد  نینچمه  .تسا  هدـش  قّـقحم  يزیچ  نینچ  هتـساوخ ، ار  ناـشیایند  نید و  ریخ  دـنوادخ ، هک  ناـنآ  ناـحلاص و 
دنچ هب  سپـس  .تشادن  انعم  نآ  قّقحت  يارب  اعد  دوبن ، نکمم  رگا  هک  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تمدـخ  فّرـشت  صوصخ 

(1)« .دنا هدرک  هراشا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  بلط  رد  دراو  ياعد 

نآ هتـشذگ ، رد  هک  تسا  دهع »  » فیرـش ياعد  زا  یترابع  اهنآ  زا  یکی  .مینک  یم  هراشا  اج  نیا  رد  ناشیا  دهاوش  زا  دروم  ود  هب  ام 
رد ار  يرگید  ياعد  نونکا  .هَدیـشَّرلا .). .  َهَعلَّطلا  ِینرأ  َّمُهّللا   ) دوب هدش  حرطم  ترـضح  تیؤر  تساوخرد  نآ  رد  میدرک و  لقن  ار 

نمـض رد  ار  نآ  یّمق  ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  دوش و  یم  هدـناوخ  زیزع ، ماما  نآ  تارایز  ءزج  هک  مینک  یم  لقن  صوصخ  نیمه 
: تسا هدرک  رکذ  ءاّرماس  رّهطم  بادرس  لامعا 

(2) .ِنونَملا َدَعب  اِنتایَح و  یف  َنومیَملا  کِّیلَو  َهجَو  انِرَا  َّمهّللا 

.امنب ام  هب  گرم  زا  سپ  و  تایح ، نامز  رد  ار  تدوخ  ّیلو  كرابم  يور  ادنوادخ 

يرگید تاملک  ریبعت ، نیا  ریغ  دـشاب و  یم  قتـشم  ندـید  يانعم  هب  تیؤر »  » زا هک  هدـش  حرطم  ینرأ »  » ای انرأ »  » ریبعت اهاعد  نیا  رد 
زا يوریپ  هب  ام  هک  تفگ  دـیاب  بیترت  نیا  اـب  .مینیب  یمن  اـهنآ  رکذ  هب  یموزل  هک  دوش  یم  تفاـی  زین  دـنناسر ، یم  ار  اـنعم  نیمه  هک 

رامش هب  تبیغ  نامز  یّبحتسم  فیلاکت  زا  رما  نیا  میتسه و  ترضح  رادید  بلط  تساوخرد و  هب  رومأم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا 
 . .دیآ یم 

101 ص :
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تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  ياضاقت  رب  هدش  دراو  تالاکشا 

: دنا هتفگ  هدرک و  لاکشا  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیؤر  ياضاقت  رب  اهاعد  هنوگ  نیا  تلالد  رد  یخرب 

نم هب  ار  اقآ  ایادخ  ینعی  هدرک  تبحـص  جرف  هتـساوخ  زا  دـینیبب  دوش ؟ یم  انعم  روج  هچ  نیا  هچ ؟ ینعی  هدیـشرلا » هعلطلا  انرأ  مهّللا  »
.نک کیدزن  ار  جرف  نک ، شرهاظ  ار  ترضح  ینعی  هچ ؟ ینعی  هدب ؛ ناشن 

: دنا هدومرف  هتفر و  رتارف  مه  نیا  زا  هاگ  نآ 

هّللا لّجع  نامز  ماما  ام  دنتفگ  یم  همه  زورما  هک  دینک  رواب  دنتفگ  یم  هنوگ  نیا  رگا  و  .راز ». .  نم  : » دنتفگ یم  دنتـساوخ  یم  رگا 
نم .نامز  ماما  هب  عجار  دینک  ادـیپ  تیاور  کی  امـش  میراد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هب  عجار  تیاور  همه  نیا  .میدـید . .  ار  هجرف  یلاعت 

هک تسه  اهاعد  نیا  رد  ار ، اقآ  ترایز  دـینک  بلط  هک  دـشاب  هدرک  ریبعت  تروص  نیمه  هب  هک  مدرکن  ادـیپ  هناد  کی  متـشگ  مدوخ 
مشچ اب  ار  اقآ  نم  هک  شیانعم  تسین  روج  نیا  .دنراد  رگید  يانعم  کی  اهنیا  اّما  هدب ، ناشن  ام  هب  ار  اقآ  نک ، کیدزن  ار  جرف  ایادخ 

(1) .تسین نیا  میایب ، مدرگرب و  موشب و  بایفرش  اقآ  رضحم  مورب  نم  منیبب ،

: تفگ دیاب  نانخس  نیا  دروم  رد 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ندید  رب  اهاعد  ظافلا  تلالد  یسررب 

« رظن  » و تیؤر »  » تاملک دـننک ، یم  تلـالد  مشچ  اـب  ندـید  یّـسح و  هدـهاشم  رب  هک  یبرع  ناـبز  رد  ریباـعت  نیرتاـسر  نیرتهب و  -1
« یئرم  » رگا هّتبلا  ، (2) دراد ّتیعوضوم  مشچ ، اب  ندید  هملک ، ود  ره  يانعم  رد  هک  دوش  یم  نشور  تغل  بتک  هب  هعجارم  اب  .دنتـسه 

دیاب نیاربانب  .دننک  یم  ادیپ  يرگید  يانعم  تیؤر  رظن و  یبلق ، يونعم و  روما  رد  هنرگو  دـشاب  ساسحا  لباق  روما  زا  هیلا » روظنم   » و
 . ماما اب  یّسح  تاقالم  رادید و  يارب  دنتساوخ  یم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رگا  دیسرپ : مرتحم  هدننک  لاکشا  نیا  زا 

102 ص :

.دیتاسا زا  یکی  زا  لقن  هب  ص35 ، ش10 ، راظتنا ، همانلصف  - 1
مجعملا  ) ِهنیَِعب هَلَّمأت  هَرَصبأ و  ًارظَن : ًارَظَن و  ءیـشلا  یلا  رَظَن  و  ص 320 ) طیسولا ، مجعملا   ) رصبلا ِهّساِحب  ُهَرَـصبأ  ًهیؤر : هاری ، هآر ، - 2

( . ص 931 طیسولا ،
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هملک تاملک ، نیا  زا  رت  حیرـص  ایآ  دـنا ! ؟ هدربن  نونکا  هک  دـندرب  یم  راک  هب  يرگید  ریبعت  هچ  دـیاب  دـننک  اعد  مالّـسلا  هیلع  نامز 
؟ دنک یم  تلالد  انعم  نیا  رب  یبرع  نابز  رد  يرگید 

یسک هناخ  هب  نتفر   » نآ يانعم  هک  میتفگ  هرایز » .راز . .   » هملک هرابرد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ترایز  موهفم  حیضوت  رد  البق  ام  - 2
لـصا بیترت  نیا  اـب  رئاز . ) وهف  هیلا  هجاـحل  وأ  هب  سنـالل  هراد  یف  هاـتأ  « ) تسوا يوس  هب  يزاـین  ضرع  اـی  وا  اـب  نتفرگ  سنا  يارب 

همزال دشاب و  یم  روزم  دزن  نتفای  روضح  يانعم  هب  میا  هداد  حیضوت  هک  روط  نامه  هکلب  تسین ، یّسح  ندید  ترایز »  » هملک يانعم 
و ترایز »  » تغل دـنا ، هدومرف  هدـننک  لاکـشا  هچ  نآ  سکعرب  تسرد  نیاربانب  .دـشاب  یمن  مشچ  اب  روزم  ندـید  نتفای ، روضح  نیا 

.تسین بسانم  مالّسلا  هیلع  ماما  یّسح  رادید  رب  حیرص  تلالد  يارب  نآ  تاّقتشم 

ّیح و ماـما  هب  تبـسن  مه  هتفر و  راـک  هب  هتفر  اـیند  زا  ناـماما  دروم  رد  مه  مالّـسلا ، مهیلع  هّمئا  تراـیز  هب  رما  و  تراـیز »  » ریبـعت -3
روضح هب  هتشذگ  ناماما  ترایز  ِهَرایِزلِاب . » هیِلا  هَّجَوَت  : » هک دوب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  مود  بیان  حیرص  رما  اهنآ  زا  یکی  هک  رضاح 

دزن یبلق  روضح  نامه  هک  - یبلق هّجوت  هب  زین  - هادف انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  - هدنز ماما  ترایز  دوش و  یم  قّقحم  اهنآ  روبق  دزن  رئاز 
مـشچ هب  ناشیا  فیرـش  ندب  ندید  مالّـسلا » هیلع  ماما  ترایز   » قدص طرـش  دروم ، ودره  رد   (1) .دنک یم  ادـیپ  قّقحت  - تسا ناشیا 

يور هدـنز ، ماما  ای  هتـشذگ  ناماما  روبق  دزن  یبلق  اـی  یمـسج  روضح  ماـگنه  رد  رئاز  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  هک  دـنچره  تسین ،
.تسا یبلق  ای  یمسج  روضح  نامه  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یکی  ترایز  يارب  مزال  ّلقاّدح  اّما  .دنیبب  مه  ار  ناشیا  زا  یکی  كرابم 

هب ریبعت  نیا  - تسین نینچ  هک  - دنک یم  مالّسلا  هیلع  ماما  یّسح  رادید  رب  تلالد  ترایز »  » هملک مرتحم  هدننک  لاکـشا  رظن  زا  رگا  -4
بادرـس هب  دورو  يارب  هک  یفورعم  ترایز  رد  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هتفر  راک  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دروم  رد  دّدعتم  روط 

: میناوخ یم  نینچ  دوش ، یم  هدناوخ  فیرش  مرح  نآ  هب  لوخد  نذا  ناونع  هب  ءاّرماس و  رّهطم 

.ر (2) .َنیمِدانلا َنیرِفغَتسُملا  َنیئِطاخلا  َِفقوَم  َكاّیا  یترایز  یف  ُتفَقَو  َيالوَم  ای 

103 ص :

رهـش رد  ناشیا  رّهطم  بادرـس  صوصخ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  بوسنم  ياه  ناـکم  رد  یمـسج  روضح  اـب  رگا  یبلق  هّجوت  نیا  - 1
.دش دهاوخ  يرت  نوزفا  تاکرب  راثآ و  ياراد  رت و  بولطم  رایسب  دشاب ، هارمه  ءاّرماس 

.رئازلا حابصم  زا  لقن  هب  ص 100 ، ج 102 ، راونالا ، راحب  - 2
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.ما هداتسیا  نامیشپ  هدننکرافغتسا  ناراکاطخ  هاگیاج  رد  وت  ترایز  رد  نم ، يالوم  يا 

: میناوخ یم  نینچ  دوش ، یم  هدناوخ  بادرس ، لخاد  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ترایز  زا  سپ  هک  ییاعد  نمض  رد  نینچمه 

(1) .َناطوألا َِکتَرایِِزل  ُترَجَه  َنّالُخلا و  ِکتَلصُو  یف  ُتعَطَق  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای 

.متفگ كرت  ار  دوخ )  ) نطو تترایز  يارب  مدیرب و  یمیمص  کیدزن و  ناتسود  زا  وت  هب  لاصو  يارب  نامزلا ، بحاص  يا 

رد ناشیا  نارئاز  عون  تسا و  هدـش  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناخ  هب  رئاز  هک  دور  یم  راـک  هب  یلاـح  رد  تراـیز »  » و لـصو »  » ریبعت
رئاز نتفای  روضح  میتفگ ، ترایز »  » يانعم نایب  رد  هک  روط  نامه  اّما  .دننک  یمن  ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  رادـید  قیفوت  رّهطم ، بادرس 
نیا رب  یبوخ  هب  بادرـس  ترایز  ینایاپ  ياه  ترابع  .تسا  هدـش  هدـناوخ  ترـضح  نآ  ترایز  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  لزنم  رد 

: دننک یم  تلالد  انعم 

(2)  . . . .ِِهتَرایِزب ِِهب و ال  ِدهَعلا  َرِخآ  ُهلَعجَت  َّمُهّللا ال  .ًَهلوبقم . .  ًهرایِز  اهلَعجا  َّمُهّللا  .روُزَملا . .  کِّیلَو  ءاِنف  یف  ُِرئازلا  كُدبَع  َّمهّللا 

ار روضح )  ) نیا اراگدرورپ  .امرفب . .  لوبق  ار  ترایز  نیا  ایادـخ  .تسا . .  تا  هدـش  تراـیز  ّیلو  هناـخ  رد  ترئاز  هدـنب  ادـنوادخ ،
.هدن رارق  وا  ترایز  نیرخآ  تدوخ و  ّیلو  اب  دهع  نیرخآ 

نیّیّلع رد  دوـخ  دزن  ار  شتراـیز  هک  دـنک  یم  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوـخ  رئاز ، سپس 
: دراد هگن  ظوفحم 

َهَداهَـشلا و هذه  ُبتکا  َّمهّللا  مُکَتَماِما  ًادـِقَتعُم  مُِکب  َزوَفلا  ًانِّقَیَتُم  َكِّدَـج  َکیبِأل و  کل و  ًاِرئاز  َُکتئِج  ٍّیلَع  نب  ِنَسَحلا  َنباَی  يالوَم  ای 
.(3) .َنیّیّلِع یف  َكَدنِع  یل  َهرایِزلا 

104 ص :
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يراگتـسر و هک  مراد  نیقی  هک  یلاح  رد  ما  هدـمآ  ناتّدـج  ردـپ و  امـش و  ترایز  يارب  نم  یلع  نب  نسح  رـسپ  يا  نم ، يالوم  يا 
نیّیّلع رد  دوخ  دزن  نم  يارب  ار  ترایز  تداهـش و  نیا  ادنوادخ  .مراد  داقتعا  امـش  تماما  هب  تسامـش و  هطـساو  هب  يریخ  هب  تبقاع 

.راد هگن  ظوفحم 

و ترایز »  » ریبعت راب  دنچ  تبیغ ، نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ترایز  کی  رد  اهنت  هک  دوش  نشور  ات  میدرک  لقن  ار  تارابع  نیا 
لاکشا رظن  زا  نوچ  اّما  تسین ، مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  یّسح  رادید  هب  طورشم  ریباعت ، نیا  قدص  هک  دنچره  .تسا  هتفر  راک  هب  رئاز » »

.دشاب مالّسلا  هیلع  ماما  اب  تاقالم  رب  ّلاد  دیاب  یگمه  اهنیا  سپ  تسا ؛ نینچ  ثحب ، دروم  هدننک 

هب هّجوت  اب  ار ، » اقآ  ترایز  دینک  بلط  : » هک دوش  تفای  تروص  نیا  هب  دـنا ، هدومرف  هدـننک  لاکـشا  هک  يریبعت  تایاور ، رد  رگا  -5
.دنک یمن  ناشیا  بولطم  رب  یتلالد  چیه  میتفگ  ترایز  يانعم  رد  هچ  نآ 

روهظ تبیغ و  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تیؤر  ياضاقت 

: تسا هدش  حرطم  مه  رانک  رد  اضاقت  دنچ  دهع ، فیرش  ياعد  زا  ثحب  دروم  تمسق  رد  -6

(1)  . . . .و ُهَجَرخَم  لِّهَس  هَجَرَف و  لِّجَع  هیلا و  یّنِم  ٍهَرظَِنب  يرِظان  لَحکا  َهَدیمَحلا و  َهَّرُغلا  َهَدیشَّرلا و  َهَعلَطلا  ِینِرأ  َّمُهّللا 

جرف و لیجعت  رب  اعد  سپس  هدش و  حرطم  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  يور  هب  رظن »  » و تیؤر »  » تساوخرد ادتبا  هک  دوش  یم  هظحالم 
تسا نکمم  .دنتسین  مه  هب  هتـسباو  طورـشم و  اضاقت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  .دنا  هدرک  ترـضح  نآ  جورخ  ندش  هداس 

هب طورـشم  یلّوا ، قّقحت  دیوگب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دنکن  كرد  ار  یمود  تباجا  اّما  دوش ، باجتـسم  یـسک  يارب  لّوا  تساوخ 
 . هکلب تسین ، راک  رد  يا  هنیرق  نینچ  دنک و  هماقا  جراخ  زا  ای  ظفل  دوخ  زا  هنیرق  لیلد و  دیاب  تسا ، مود  ياعد  تباجا 

105 ص :
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هاگن کی  طقف  تساوخرد  ینعی  .تسا  هیلا » یّنم  ٍهَرظَِنب   » ریبعت نآ  داد و  هئارا  ترابع  دوخ  رد  اعّدا  نیا  فـالخرب  يا  هنیرق  ناوت  یم 
رگا اریز  دشاب  زیزع  نآ  روهظ  هب  طونم  دناوت  یمن  تساوخرد  نیا  .هاگن  کی  نیمه  رطاخ  هب  مشچ  ندش  ینارون  ابیز و  يور  نآ  هب 
کی ياضاقت  رگید  دـنیبب و  يداع  روط  هب  ار  دوخ  نامز  ماـما  هتـشذگ  ناـماما  نوچمه  دـنناوت  یم  مدرم  دـنیامرف ، روهظ  شترـضح 

.تشاد دهاوخن  یفطل  هاگن ،

هب ار  انعم  نیا  ترابع ، دوخ  هک  مینک  ادـیپ  شروهظ  نامز  رد  ار  ترـضح  رادـید  ياـضاقت  رگید ، ياـهاعد  یخرب  رد  میناوت  یم  اـم 
: میناوخ یم  نینچ  دنا ، هدرک  الما  مالّسلا  هیلع  ماما  لّوا  بیان  هک  ییاعد  رد  هنومن  ناونع  هب  .دناسر  یم  یبوخ 

َُکتاوَلَـص َکِِّیلَو - یِلا  َرُظنَن  یّتح  َنینِمؤُملا  ِعیمَِجب  یب و  کلذ  لَعفاف  ...َرمـألا  َذـِفان  ًارِهاـظ  َكِرمَا  َِّیلَو  ینَیُِرت  نَا  َکـُلَأسَا  ّینإ  ّمهّللا 
(1) .ِهتَیؤُِرب ُهنیَع  ُّرَقَت  نَّمِم  انلَعجا  ...هَتَدَهاشُم و  ِّبَر  ای  زِربَا  ...َِهلاقَملا  َرِهاظ  - هلآ هیلع و 

رد ار  فطل  نیا  سپ  .ییامنب . .  نم  هب  تسا ، روما  رب  ّطلـسم  راکـشآ و  هک  یلاح  رد  ار  ترما  ّیلو  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادـخ 
یم نخـس  اراکـشآ  هک  یلاح  رد  مینک  رظن  - داـب شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  - وت ّیلو  يوس  هب  اـت  هدـب  ماـجنا  ناـنمؤم  همه  نم و  ّقح 
نآ ندـید  هب  ناشنامـشچ  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ار  ام  و  .امرف . .  راکـشآ  زراـب و  ار  ناـشیا  اـب  رادـید  نم ، راـگدرورپ  يا  .دـیوگ 

.دوش یم  نشور  ترضح 

اب تاقالم  مینک و  یم  تساوخرد  نانمؤم  ریاـس  دوخ و  يارب  ار  ترـضح  اـب  رادـید  نشور ، حـضاو و  روط  هب  هک  دوش  یم  هظحـالم 
.مینک یم  بلط  دـنیوگ ، یم  نخـس  اراکـشآ  هدـش ، ّطلـسم  اهراک  رب  هتـشگ و  رهاظ  هدـش و  جراخ  تبیغ  زا  هک  یلاح  رد  ار  ناـشیا 

صاصتخا رگید  هک  تسا  نیا  ترضح » هدهاشم  زاربا   » يانعم .دنک  ینلع  زراب و  ار  ناشیا  اب  رادید  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  نینچمه 
.دشاب هتشادن  - دنا هتشگ  رادید  هب  ّقفوم  تبیغ  نامز  رد  هک  یناسک  نوچمه  - صاخ دارفا  یخرب  هب 

مه نومیَملا ) َکِّیلَو  َهجَو  انِرأ  ّمهّللا   ) بادرـس ياعد  اـی  دـهع  ياـعد  رد  رگا  هک  مییوگب  میناوت  یم  فیرـش  ياـعد  نیا  هب  هّجوت  اـب 
نامز 6. رد  ترضح  رادید  ياضاقت 

106 ص :
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مینیب یم  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  راک  هب  ار  اعد  نیمه  ریظن  ینیماضم  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دوب ، هدـش  نانمؤم  همه  يارب  ناشروهظ و 
.تسین نینچ 

دهع و ياعد  ترابع  هلمج  زا  - مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  رادـید  بلط  رد  دراو  ياهاعد  یخرب  لقن  زا  سپ  لایکم  بحاص  موحرم  -7
: دیامرف یم  - بادرس ترایز 

(1) .هیلا َیِعاد  هل و ال  َدِهاش  اّمم ال  طقف  ِهِروُهُظ  ِنامَز  یف  ِهتَیؤُر  ُبَلَط  َدارُملا  ّنَا  یلع  هِّلک  کلذ  ُلمَح 

لیلد هن  دراد و  يدـهاش  هن  دوش ، لمح  ناـشیا  روهظ  ناـمز  رد  طـقف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تیؤر  ياـضاقت  رب  اـهاعد  نیا  همه  هک  نیا 
.یهّجوم

هتـشاد روهظ  نامز  هب  صاصتخا  دـناوت  یمن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رادـید  بلط  رب  هیعدا  نیا  تلـالد  ناـشیا  رظن  زا  بیترت  نیا  اـب 
مه ترـضح  ءاقل  تساوخرد  رب  اهاعد  هنوگ  نیا  سپ  .درادن  دوجو  يرـصح  نینچ  يارب  یحیحـص  لمحم  لیلد و  چیه  نوچ  دشاب ،

.دننک یم  تلالد  روهظ  تقو  رد  مه  تبیغ و  نامز  رد 

رد ناشیا  .تسین  دنا ، هدومرف  هدننک  لاکشا  هک  ییانعم  هب  هدش ، دراو  اهاعد  رد  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  رظن »  » و تیؤر »  » ياضاقت -8
نتفر رگید  مشچ و  هب  ناشیا  ندید  یکی  دـنا : هدز  هرگ  مه  هب  ار  بلطم  ود  هدـب » ناشن  ام  هب  ار  اقآ   » هک اضاقت  نیا  زا  دوخ  تشادرب 

یم تاقالم  ار  ناشیا  هک  یسک  .مود  هن  تسا  لّوا  بلطم  نامه  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  رادید  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  یلو  اقآ ، رـضحم  هب 
: دیامرف یم  نینچ  دوخ  تاشیامرف  هلابند  رد  هدننک  لاکـشا  .ددرگرب  دسرب و  اقآ  تمدخ  ییاج  دورب  دوش و  دـنلب  تسین  مزال  دـنک ،

(2)  . . .« .هچ هدنب  مکیلع  مالس  اقآ  میوگب  الثم و  اقآ  رضحم  اج  نآ  مورب  موشب  اپ  هدنب  هک  تسین  مزال  »

هب ییاج  دورب  دوش و  دنلب  ناسنا  هک  نیا  .تسین  يراک  نینچ  تبیغ ، نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  همزال  هجو  چـیه  هب 
اّما .دشاب  یمن  هدش  هتخانش  اه  ناسنا  مومع  يارب  ترضح  ناکم  نوچ  تسین ، ریذپ  ناکما  تبیغ  نامز  رد  دوش ، فّرشم  اقآ  رـضحم 

 . .تسین ترضح  اب  تاقالم  تیؤر و  مدع  يانعم  هب  رما  نیا  ناکما  مدع 

107 ص :
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نآ قّقحت  يارب  اعد  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  ندیسر  ياّنمت  تّیبولطم 

یم .دنیامن  راکنا  تبیغ  نامز  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  لصا  دنهاوخ  یمن  هک  دنا  هدرک  دیکأت  مرتحم  هدننک  لاکشا  هّتبلا 
: دنیوگ

(1) .منک راکنا  ار  راوگرزب  دارفا  تیؤر  هتساوخن  يادخ  مهاوخ  یمن  هّتبلا 

: هک تسا  نیا  دنا ، هدرک  راظتنا  همان  لصف  ناراکردنا  تسد  هب  هک  يا  هیصوت  نینچمه 

.لاؤس ریز  دورب  هّیضق  لصا  امسر  هک  مینک  دروخرب  يروج  دیابن 

: دندقتعم هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  ناشیا  لاکشا  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد 

هتـساوخ بجوم  میهاوخب و  ادخ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  هک  هدـشن  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  هنوگ  چـیه  تایاور  رابخا و  روتـسد  رد 
.مینک تاقالم  ار  ترضح  امتح  هک  نیا  دشاب  ام  ياه 

ّتبحم همزال  ناشیا و  تبیغ  نامز  رد  اهاعد  نیرتهب  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما  رادید  ياضاقت  هک  میتخاس  نشور  اج  نیا  ات  ام 
تمسق رد  دنا ، هدروآ  قوف  تارابع  رد  هک  امتح »  » دیق هرابرد  .دیآ  یم  رامش  هب  ام  یّبحتسم  فیلاکت  ءزج  هک  تسا  راوگرزب  نآ  هب 

یلعف ثحب  ناـیاپ  رد  .تفگ  میهاوخ  نخـس  تسا - مالّـسلا  هیلع  ماـما  رادـید  رب  اـعد  رد  ندرک  رارـصا  هب  طوبرم  هک  - ثحب يدـعب 
نامز رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادـید  ياضاقت   ) صوصخ نیمه  رد  ار  هّیملع  هزوح  مرتحم  دـیتاسا  زا  رگید  یخرب  ءارآ  هک  تسا  بوخ 

زا يرایـسب  لوبق  دروم  میداد ، حیـضوت  هچ  نآ  هک  دوش  نشور  ات  مینک  لقن  راـظتنا )  ) همانلـصف نیمه  رگید  ياـه  هرامـش  زا  تبیغ )
رظنراهظا دروم  نیمه  رد  یلاؤس  خساپ  رد  هّیملع  هزوح  مرتحم  دیتاسا  زا  یکی  .دشاب  یم  نیرصاعم ) یّتح   ) هعیش نادنمـشناد  املع و 

.تسا 5. نینچ  باوج  لاؤس و  نتم  .دنا  هدرک  یبلاج 

108 ص :

ص 35. هرامش 10 ، راظتنا ، همانلصف  - 1
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؟ ریخ ای  دراد  ّتیبولطم  ام  ّهلدا  رد  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ندیسر  ياّنمت  تاقالم و  ياضاقت  ایآ  لاؤس :

ّیلوت و زاربا  ماقم  رد  دـیاب  ناسنا ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید ، تایاور  دـیفم و  خیـش  هب  ترـضح  عیقوت  و  هبدـن »  » ياعد زا  خـساپ :
: دوش عقاو  تیاکش  دروم  دیاب  ّیلو ، تبیغ  هک  تسا  نیا  رگناشن  اهاعد ، نوچ  دشاب ؛ ترضح  اب  تاقالم  ندید و  هتفیرف  لد  یتسود ،

.مینک یم  تیاکش  وت  هب  نامماما  تبیغ  نامربمایپ و  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  ام  ایادخ ! انَِّیلَو ؛ » َهَبیَغ  انِّیبَن و  َدقَف  کیلا  وکشَن  ّانا  ّمهّللا  »

ریسم رد  ناسنا  .دراد  ّتیبولطم  هّللا » هجو   » ندید اعطق  هدابع ) مهیلإ  رظنلا   ) دشاب تدابع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ندرک ، رظن  یتقو 
(1) !؟ دشابن بولطم  ترضح ، ندید  هنوگچ ، سپ  .دشاب  هتشاد  هّللا » هجو   » هب هّجوت  دیاب  میقتسم ، طارص  تدابع و 

: دنا هتشاد  راهظا  نینچ  تبیغ  نامز  رد  ترضح  اب  تاقالم  هرابرد  دیتاسا  زا  رگید  یکی 

.دراد ّتیبولطم  مه  ترضح  اب  رادید  يارب  اعد  .دراد  دوجو  تبیغ  نامز  رد  ترضح  رادید  ناکما 

: دنا هداد  خساپ  نینچ  تسیچ »؟ ّتیبولطم  نیا  لیلد  : » دنا هدیسرپ  هک  راظتنا  همانلصف  لاؤس  هب  خساپ  رد  سپس 

یم ار  ّتیبولطم  نیا  زین  ناحلاص  اب  ینیشن  مه  ّهلدا  زا  .تسا  بولطم  ماما  هب  برق  تسا و  ماما  هب  برق  قیداصم  زا  ترضح  اب  رادید 
(2) .دیمهف ناوت 

ار مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم  ياّنمت  ّتیبولطم  هزوح  دـیتاسا  زا  یخرب  رگا  هک  میدرک  لقن  تهج  نیا  هب  رتشیب  ار  هنومن  ود  نیا 
زا عوضوم  لصا  هّتبلا  .دـنا  هتفگ  نخـس  اـعّدا ، نیا  فـالخرب  - هّیرـشن ناـمه  زا  لـقن  هب   - رگید یـضعب  دـنا ، هداد  رارق  لاکـشا  دروم 

لاوقا هب  داهشتسا  هب  زاین  هک  تسا  نیا  زا  رت  مّلسم  رت و  نشور  لاح  ات  هتـشذگ  نامز  رد  هعیـش  راوگرزب  نادنمـشناد  املع و  هاگدید 
.ي لقن  لاجم  العف  اّما  دشاب ، نیرصاعم 

109 ص :

.تسا دنس  دّمحم  داتسا  زا  لاؤس  باوج  ص 40 ، ش 3 ، مود ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 1
.يزاّرخ هّللا  هیآ  اب  هبحاصم  رد  ص 60 ، ش 8 و 9 ، موس ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 2
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.دشاب یمن  اهنآ  رکذ  هب  یموزل  تسین و  ناگرزب  نآ  لاوقا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  ياضاقت  يارب  اعد  رد  رارصا  بابحتسا 

هب مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  رادید  ياضاقت  يارب  ار  ییاهاعد  رگا  -و  تسه هک  - دشاب بولطم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  قوش  رگا 
دوجو رما ، نیا  لیلد  .دـشاب  یم  بحتـسم  هکلب  زیاج و  مه  نآ  دروم  رد  حاحلا  رارـصا و  سپ  - تسا نینچ  هک  - دنـشاب هداد  میلعت  ام 

فیرـش باتک  رد  هنومن  ناونع  هب  .دوش  یم  هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  ییاهاعد  رد  رارـصا  نسح  دروم  رد  دّدـعتم  ثیداـحا 
رد ثیدـح  شـش  نآ  رد  ینیلک ، موحرم  هک  تسا  دـقعنم  (1) ّثبلتلا » ءاعدـلا و  یف  حاحلالا  باـب   » ناونع تحت  یباـب  یفاـک  لوصا 

: تسا نینچ  دنا ، هدروآ  باب  نآ  رد  هک  یثیدح  نیرخآ  دنا و  هدرک  رکذ  اعد  رب  رارصا  ندوب  هدیدنسپ 

یف ََّحلأف  ًهَجاح  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  َنِم  َبَلَط  ًادبَع  هّللا  َمِحَر  ملس : هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  ُلوسر  َلاق  لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع 
(2)  . . . .بَجَتُسی َمل  وأ  هل  َبیُجتُسا  ِءاعُدلا 

هک ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  دندرک : لقن  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دوشن هچ  دوش و  باجتسم  شیاعد  هچ  دزرو ، یم  رارصا  دوخ  ياعد  رد  دنک و  یم  بلط  ار  یتجاح  لج  ّزع و  يادخ  زا 

، تسا يا  هدیدنسپ  بولطم و  رایـسب  رما  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رادید  ياضاقت  نوچ  هک  تفگ  ناوت  یم  فیرـش  ثیدح  نیا  قبط 
شا هتساوخ  هچ  دهد  یم  همادا  دوخ  رارصا  نیا  هب  نمؤم ، هدنب  .دشاب  یم  لج  ّزع و  يادخ  بوبحم  نآ ، بلط  رد  اعد  رب  رارصا  سپ 

یتیاضران هب  - تباجتسا مدع  تروص  رد  - رما کی  رب  رارصا  رگا  اّما  .تسا  دیفم  بوخ و  يرارـصا  نینچ  .دوشن  هچ  دوش و  هدروآرب 
هب شماما  رادـید  يارب  هقالع  قوش و  اب  نمؤم  هدـنب  .تسا  یتشز  دنـسپان و  راک  هّتبلا  دوش ، یهتنم  یهلا  هاگرد  هب  باتع  باطخ و  و 

 . نیع رد  اّما  دزرو ، یم  مه  رارصا  رما  نیا  رب  دنک و  یم  اعد  دنوادخ ، هاگشیپ 

110 ص :

.نتسشن تباجا )  ) راظتنا رد  اعد و  رد  رارصا  باب  ینعی  - 1
ح 6. ّثبلتلا ، ءاعدلا و  یف  حاحلالا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  - 2
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.دراد لماک  تیاضر  ًابلق  دیامرف ، رّدقم  دنوادخ  هچ  نآ  هب  لاح 

شا هتـساوخ  اهنآ ، زا  کیره  دوجو  اب  هک  دراد  دوجو  یتالامتحا  دراد ، یم  هضرع  دوخ  يادـخ  هب  ناـسنا  هک  یتجاـح  ره  دروم  رد 
 - یعناـم هک  نیا  اـی  دـشابن  شحالـص  هب  دـهاوخ ، یم  وا  هک  یتروـص  هب  هتـساوخ  نآ  ندـش  اور  هک  نیا  ـالثم  .دوـش  یمن  هدروآرب 

تـالامتحا دـشاب و  نآ  قّقحت  ریخأـت  رد  یهلا  ریدـقت  اـّما  دوش  باجتـسم  هک  نیا  اـی  دریگب ، ار  نآ  تباجتـسا  يولج  - هاـنگ نوچمه 
(1) .تسا هدش  رکذ  قیقد  روط  هب  ثیداحا  دوخ  رد  اهنیا  همه  هک  يرگید 

اعد تباجتسا  مدع  تروص  رد  نمؤم  هفیظو 

یضار و الماک  دنک ، شیزور  دنوادخ  هچ  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ياضاقت  رب  رارصا  دوجو  اب  نمؤم  هدنب  بیترت  نیا  اب 
زین ابلق  دنک ، یمن  ضارتعا  يراذگ و  هلگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  ادخ  زا  دوخ  يوزرآ  هب  ندیـسرن  رطاخ  هب  هاگ  چـیه  تسا و  دونـشخ 

شیهلا فیاظو  ماجنا  زا  رما  نیا  رب  ندیزرو  رارصا  رطاخ  هب  هک  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  نینچمه  .ددرگ  یمن  دونـشخان  یـضاران و 
.دورب هرفط  تشیعم ، بلط  بجاو  ّدح  ماجنا  زا  دتفیب و  وا  يوجتسج  رد  شیالوم  هب  ندیسر  يارب  ای  دنک ، یلاخ  هناش 

دوخ يداع  یگدـنز  زا  تسد  رایتخا  یب  هک  ددرگ  هلاو  هتفیـش و  نانچ  ترـضح  ّصاخ  تیاـنع  فطل و  هب  یـسک  تسا  نکمم  هّتبلا 
شیپ ییانثتسا  رایسبرایسب  الّوا  تلاح  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  اّما  دراذگب ، نابایب  هوک و  هب  رـس  شبوبحم  لاصو  لابند  هب  دیوشب و 

هیلع ماما  دوخ  فرط  زا  هک  يدـیدش  هبذـج  رثا  رد  هکلب  دوش ، یمن  لصاح  فّلکت  اـب  یعّنـصت و  تروص  هب  زگره  اـیناث  دـیآ و  یم 
نآ شیادیپ  لیلد ، نیمه  هب  اثلاث  .دتفا  یم  یتلاح  نینچ  هب  رایتخا  یب  هدش و  دوخ  یب  دوخ  زا  بحم  صخش  دوش ، یم  داجیا  مالّـسلا 
هب دیدش  ّتبحم  رطاخ  هب  هک  هدـش  ادـیپ  ینامز  ماما  قشاع » ناوج   » ءانثتـسا رگا  نیاربانب  .تسین  یلبق  ینیب  شیپ  يزیر و  همانرب  لباق 

.ه راک و  بسک و  زا  شماما 

111 ص :

ِنَع ِیهَنلا  ِهباجالا و  یف  ِءاـطبالا  ِهّلع  ُباـب  ات 379 ، ص 367  راونالا ج 93 ، راـحب  هب  دـینک  هعجارم  دـیناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  - 1
.هیف ِحاحلِالا  تُّبَثَتلِاب و  ِرمألا  ءاعدلا و  یف  رُوتُفلا 
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رارق یناناوج  يوگلا  ار  لاح  نآ  هب  ندیسر  دیابن  ناوت و  یمن  تسا ، هتشاذگ  نابایب  هب  رس  شدارم  يوجتسج  هب  هداتسیا و  زاب  شالت 
اه شالت  همه  هک  درک  رّوصت  دیابن  نینچمه  .دننک  شالت  ناشماما  هب  يرازگ  تمدخ  هفیظو و  ماجنا  ریـسم  رد  دـنهاوخ  یم  هک  داد 

تامحز همه  دشن ، نینچ  رگا  هک  دوشب  قشاع » ناوج   » نآ لاح  شیادیپ  هب  یهتنم  دیاب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تمدـخ  ریـسم  رد 
.تسا لطاب  يرادنپ  رّوصت ، نیا  .دوب  دهاوخ  هجیتن  یب 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  هب  دیدش  یگتفیش  رطخ 

هب یهاگ  هک  - لقع لرتنک  زا  جراخ  باسح و  یب  ياه  ّتبحم  ریـسم  رد  هک  یتارطخ  لیلد  هب  دـش ، هداد  رّکذـت  هک  یتاکن  رب  هوـالع 
مامز زا  جورخ  ّدحرـس  ات  - شدیدشت ندرک و  رو  هلعـش  دصق  هب  نآ  هب  ندز  نماد  دراد ، دوجو  دوش - یم  هدیمان  قشع »  » لیلد نیمه 

هب مازتلا  یلاع و  هجرد  تفرعم  نتـشاد  نودـب  یناسک  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  .تسین  - ناـناوج صوصخ  هب  - ناـسنا حالـص  هب  - لـقع
یم مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تدارا  قشع و  ریـسم  رد  یناوج  قوش  روش و  هفطاع و  ساسحا و  يورین  اـب  افرـص  نآ ، راـثآ  مزاول و 

حیحص ریـسم  زا  ناطیـش  تالالـضا  رثا  رد  دنرادن ، ّتبحم  دیدش  هجرد  لرتنک  يارب  ار  مزال  ملع  لقع و  تفرعم و  نوچ  یلو  دنتفا ،
قشع زا  ریذپان ، ناربج  ياه  تسکـش  لّمحت  اب  نایاپ  رد  دنتلغ و  یمرد  یقالخا  ای  یتدیقع  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  هب  هدش و  جراخ 
قوش هب  هک  یناناوج  دنا  هدوب  .دـنریگ  یمن  رارق  ریـسم  نآ  رد  هاگ  چـیه  رگید  دـندرگ و  یم  هدروخرـس  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب 

دنا و هداتفا  ّنج  سنا و  نیطایش  فلتخم  ياهروت  هب  اّما  دنا ، هتشاذگ  مدق  ییاهریسم  رد  صلاخ  ّتین  اب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید 
.دنا هدش  رود  دوخ  هّیلّوا  دوصقم  زا 

نآ لوصح  هار  اّما  تسا ، بولطم  بوخ و  ندش ، مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  يادیش  هتفیـش و  يونعم  ياوه  لاح و  دوجو  هک  نیا  هجیتن 
تمدخ فقو  ار  دوخ  رمع  دـنک و  شالت  نآ  مزاول  همه  ماجنا  رد  حیحـص  تفرعم  اب  یـسک  رگا  .تسین  رما  نیا  رد  حاحلا  رارـصا و 

نینچ تسا  نکمم  دـنهاوخب ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  لاـعتم و  يادـخ  هک  یتروص  رد  هاـگ  نآ  دـنادرگ ، شیـالوم  هب  يرازگ 
، تروص نآ  رد  هک  دننک  اطع  وا  هب  یلاح 

112 ص :
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هجرد ّتیفرظ و  رگا  هّتبلا  .دـنیامن  راتفر  هنوگچ  یـسک  نینچ  اب  هک  دـنناد  یم  رتهب  ناـشدوخ  دـنک و  یم  ادـیپ  مه  یّـصاخ  فیاـظو 
هب مامتها  نیع  رد  دناوت  یم  دنک و  یمن  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  وا  دیدش ، ّتبحم  یگتفیش و  نآ  رگید  دورب ، الاب  ناسنا  نامیا  تفرعم و 
مه دوخ  یلومعم  یگدـنز  زا  دوش و  لئان  ناشیا  اب  لاصو  یّتح  شماما و  هب  ّتبحم  قشع و  يالاو  هجرد  هب  يداـع ، فیلاـکت  ماـجنا 

تـسین یبولطم  تلاح  - هسفن یف  - ندـش دوخ  یب  دوخ  زا  لاحره  هب  .دـنوشن  وا  ياوه  لاح و  هّجوتم  مه  نارگید  یّتح  دوشن و  غراف 
رایسب دوش ، دیدش  مه  هچره  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ّتبحم  مهم  .دیامن  ششوک  شالت و  نآ  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  هک 

فیاظو ماجنا  ّدح  رد  - يداع شالت  یگدنز و  راک و  زا  ندیـشک  تسد  ناشیا ، هب  دـیدش  ّتبحم  يرورـض  همزال  اّما  تسا ، بولطم 
.دشاب یمن  - ینید

راظتنا لیبق  زا  - نآ مزاول  هب  لمع  رد  یعـس  الاب و  حطـس  تفرعم  ندرک  بلط  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تلاـح  نیرت  بولطم  نیارباـنب 
ّتبحم و يالاب  ّدح  دناوتب  هک  دـنک  ادـیپ  یتّیفرظ  - ملـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  ماتیا  هب  یگدیـسر  عرو و  يوقت و  جرف و 

نب ّیلع  نب  ّیـضر  دّیـس  موحرم  ریظن  یناـگرزب  هک  روـط  ناـمه  دـنک ، عـمج  دوـخ  یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  ءادا  اـب  ار  یگتفیش 
بجاو و فیلاکت  ریاس  ماـجنا  رب  رارـصا  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تیؤر  ياـضاقت  رب  رارـصا  تروص  نیا  رد  .دـنا  هدوب  نینچ  سوواـط 

.دیآ یمن  دوجو  هب  اهنآ  نایم  مه  یضراعت  چیه  دوش و  یم  هارمه  تبیغ  نامز  رد  بحتسم 

یتمیق ره  هب  میهاوخب  میتفیب و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  يوجتسج  لابند  هب  هک  میرادن  هفیظو  تبیغ  نامز  رد  ام  هک  نیا  رگید  هتکن 
.تسا هدش  عقاو  وا  نذا  ادخ و  رما  هب  تبیغ  نیا  دنتسه و  بیاغ  ناشیا  لیلد ، ره  هب  هک  میریذپب  دیاب  .مینک  ادیپ  ار  ناشیا  تسه ، هک 

نامز ماما  سّدـقم  دوجو  هب  ثیداحا  قبط  هک   ) بیغ هب  نامیا  اب  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  نّیعم  تبیغ  نامز  مدرم  يارب  هک  يا  هفیظو 
زا یکی  .مینک  تّمه  - دـنا هدرک  نّیعم  یّلک  روط  هب  ار  اهنآ  همه  هک  - دوخ ینید  فیلاکت  ماجنا  هب  تسا (1)  هدش  ریسفت  مالّسلا  هیلع 

 ( نیمه
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دوشن ای  دوشب  باجتسم  اعد  نیا  هک  نیا  .تسا  نآ  رب  رارصا  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  رادید و  يارب  ندرک  اعد  فیلاکت ،
.تسین ام  هدهع  رب  ددرگ ، یلمع  تقو  هچ  تباجا  تروص  رد  و 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تمدخ  فّرشت  يارب  یلامعا  بادآ و  رکذ 

هیلع رـصع  ماما  تیؤر  اهنآ  راثآ  زا  یکی  هک  تسا  یتاروتـسد  هب  لـمع  دراد ، دوجو  هنیمز  نیمه  رد  هک  يرگید  یبابحتـسا  فیلکت 
يرون یسربط  نیسح  ازریم  همّالع  موحرم  .تسا  هدوب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  دیکأت  شرافـس و  دروم  رما ، نیا  دشاب و  یم  مالّـسلا 

باب : » تسا هداد  رارق  نینچ  ار  نآ  ناونع  هداد و  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  بقاثلا » مجن   » دوخ ردـق  نارگ  باـتک  مهدزاود  باـب 
رد مه  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دّمحم  ازریم  موحرم   (1)« ترـضح نآ  تاقالم  تهج  صوصخم  بادآ  لاـمعا و  رکذ  رد  مهدزاود 

ار اهنآ  لیاضف  راثآ و  هدرک و  هراشا  لاـمعا  بادآ و  نیا  زا  یخرب  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  مراـکملا » لاـیکم   » فیرـش باـتک 
.تسا هدرمشرب 

رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ارغملا » وبا   » مان هب  یـصخش  هک  تسا  یثیدح  هدش ، لقن  راوگرزب  ودره  هلیـسو  هب  هک  دراوم  نیمه  زا  یکی 
« يوأملا هّنج   » هلاسر رد  دـیفم  خیـش  موحرم  صاصتخالا »  » باـتک زا  ار  نآ  نیع  يرون  همّـالع  موحرم  هدرک و  لـقن  مالّـسلا  اـمهیلع 

: تسا نینچ  ثیدح  نتم  .تسا  هدروآ 

هیلع یفخَی  اِنب و ال  هل  ُرَفُغی  انارَی و  ّهنإف  اِنب  یجاُنی  ٍلایل  َثالَث  لِسَتغَیلَف  ُهَعِضوَم  َفِرعَی  نَا  انارَی و  نَا  َدارَا  ٌهَجاح و  ِهّللا  یِلا  هل  َتناک  نم 
(2) .هُعِضوَم

: تسا هدومرف  ثیدح  نیا  همجرت  رد  يرون  همّالع 

، دـنادب ار  دوخ  هبترم  ماقم و  دـنیبب و  ار  ام  هک  هدرک  هدارا  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  تسا  یتجاـح  وا  يارب  هک  یـسکره 
 . طّسوت هب  دنک  تاجانم  یلاعت  يادخ  اب  هک  - ملاعلا هّللا  -و  ینعی ام  هب  دنک  تاجانم  بش و  هس  دیامن  لسغ  سپ 
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وا هب  ام  دزن  رد  ار  وا  ماقم  دنایامنب و  وا  هب  ار  ام  هک  ام  هلیسو  هب  وا  ترـضح  هب  دوش  لّسوتم  ام و  ّقح  هب  ار  وا  دهد  مسق  هک  نیا  هب  ام 
(1) .دهد ناشن 

: دیامرف یم  روکذم  ثیدح  زا  يرون  ثّدحم  يانعم  لقن  زا  سپ  لایکم  بحاص  موحرم  اّما 

ضرع دنک و  تاجانم  دوخ  نامز  ماما  اب  نمؤم  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  شیامرف  رد  انب » یجاُنی   » زا دارم  يوق  لامتحا  هب 
ار شیاهوزرآ  اه و  هتساوخ  دیوگب و  نخـس  ناشیا  اب  دربب و  شترـضح  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  تیاکـش  هودنا و  دیامن و  ناشیا  هب  لاح 

يالوم راگدرورپ و  اب  هک  روط  نامه  دـنکب  ار  شیاهاّنمت  اـهزاین و  ندروآرب  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  درادـب و  هضرع  شتمدـخ 
نیا لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دـنیب ، یم  مه  ار  وا  دونـش و  یم  ار  وا  نخـس  شماما  هک  ارچ  .دـیامن  یم  تاـجانم  دوخ 

هدـنهانپ شترـضح  هب  هک  سکره  هانپ  و  دروآ ، يور  شیوس  هب  دوش و  لّسوتم  وا  هب  هک  یـسک  سردایرف  تسا : هداد  شرارق  هنوگ 
يانعم هب  انب » یجاُنی   » بیترت نیا  اـب  .دـیامن  تاـجانم  وا  اـب  دـهاوخب و  کـمک  وا  زا  سکره  هدـننک  يراـی  و  دـناوخب ، ار  وا  هدـش و 

(2) .دشاب یم  انیجانی » »

دنهاوخ یم  مه  دنراد و  یهلا  هاگرد  هب  يزاین  مه  هک  تسا  یناسک  لمعلا  روتسد  فیرـش ، ثیدح  نیا  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ 
تاجانم هب  دننک و  لسغ  بش  هس  هک  تسا  نیا  دوخ ، هتـساوخ  هب  ناشیا  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  .دندرگ  ّقفوم  ناشماما  تیؤر  هب 

همّالع موحرم  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنـشاب  دوخ  ماما  ندـید  هب  راودـیما  دـنناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـنزیخرب ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  اب 
هیلع ماما  ندـید  يارب  ندومن  لسغ  ار  یّبحتـسم  لاسغا  زا  یکی  - فیرـش ثیدـح  نیمه  رطاخ  هب  ـالامتحا  - مولعلا رحب  يدـهم  دـّیس 

: تسا هدورس  نینچ  دوخ  هموظنم  رد  هدرمش و  مالّسلا 

(3) مارَم نِم  دَصُقی  ام  ِكرَِدل  ِمانَملا  یف  ِمامالا  ُهَیؤُر  و 

.تسا 9. دوصقم  فده و  هب  ندیسر  يارب  باوخ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ندید  لسغ ) اه  لسغ  زا  یکی   ) و
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  رادید  قیفوت  يارب  زامن  تابیقعت  زا  یکی  رب  تبقارم 

رب تبقارم  دـشاب ، یم  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  تمدـخ  هب  فّرـشت  شتاـکرب ، راـثآ و  زا  یکی  هک  يرگید  لـمع 
رب هدرک و  لقن  دوخ  باتک  ياـج  دـنچ  رد  ار  اـعد  نیا  لاـیکم  بحاـص  موحرم  .تسا  بجاو  ياـهزامن  تاـبیقعت  زا  یکی  ندـناوخ 

: تسا نینچ  یسربط  رصن  وبا  موحرم  لقن  قباطم  ثیدح  لصا  .تسا  هدرک  دیکأت  نآ  هب  تبسن  تبظاوم 

ُهّللا َلَّجَع  ِرمألا  ِبِحاص  ِءاِقِلب  َفَّرَشَتَی  َهایَحلا و  َّلَمَی  یّتح  َشاع  کلذ  یلع  َبَظاو  ٍهضیرف و  ِّلُک  َبیقَع  ِءاعدلا  اذِهب  اعَد  نَم  َّنَا  َيِوُر 
ام َتُلق : ّکنإ  َلاق : هلآ  هیلع و  َُکتاوَلَـص  َقَّدَـصُملا  َقِداـصلا  َکـَلوسر  ّنِا  َّمهّللا  ٍدّـمحم  لآ  ٍدّـمحم و  یلع  ِّلَـص  َّمهّللا  : » وه هَجَرَف و 
لآ ٍدّـمحم و  یلع  ِّلَصَف  َّمهّللا  ُهَتَءاسَم  ُهَرکَا  انأ  َتوَملا و  ُهَرکَی  ِنمؤملا  َيدـبع  ِحوُر  ِضبَق  یف  يدُّدَرَتَک  ُهلِعاـف  اـنأ  ٍءیَـش  یف  ُتدَّدَرَت 

(1) .َتئِش نَم  ُرُکذَت  و  لاق : .یف ». .  یسفَن و ال  یف  ینؤُسَت  َهِیفاعلا و ال  َرصَّنلا و  َجَرَفلا و  ِکئایلوَِال  لِّجَع  ٍدّمحم و 

زا هک  دنک  یگدنز  نادنچ  دشاب  هتـشاد  تبقارم  نآ  هب  تبـسن  دناوخب و  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  سکره  هک  هدـش  تیاور 
لآ دّـمحم و  رب  ایادـخ  تسا : نیا  اعد  دوش و  فّرـشم  هجرف ) یلاعت  هّللا  لّجع   ) رمـالا بحاـص  رادـید  هب  ددرگ و  لولم  ندوب  هدـنز 
وت هک  دومرف  - داب شنادـناخ  وا و  رب  وت  تاولـص  هک   - وت دـییأت  دروم  وگتـسار و  هداتـسرف  اـنامه  ادـنوادخ  .تسرف  تاولـص  دّـمحم 
رد هک  نانچ  نآ  ما ) هدرکن  رظن  فرـص   ) ما هتـشگنرب  دوخ ) هدارا  زا  -) متـسه شا  هدنهد  ماجنا  دوخ  هک  يروما  رد  - نم يا : هدومرف 
زا نم  هک  یلاـح  رد  دراد  تهارک  گرم  زا  وا  منک ، ) یم  رظن  فرـص   ) مدرگ یمرب  دوخ ) هدارا  زا   ) منمؤـم هدـنب  حور  ضبق  دروـم 

يارب ار  تیفاع  يرای و  شیاشگ و  رتدوز  هچره  تسرف و  تاولـص  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  سپ  ادـنوادخ  .مراد  تهارک  وا  یتحاران 
 . .نک رکذ  یهاوخ  یم  ار  هکره  تدوخ ) زا  ریغ   ) و دومرف : .نادرگم  تحاران  .و . .  مدوخ  دروم  رد  ارم  ناسرب و  دوخ  يایلوا 
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نمؤم هدنب  شزرا  مارتحا و  هک  هدش  لقن  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  یسدق  ثیدح  کی  فیرش ، ياعد  نیا  رد 
اّما دریگ ، یم  ّقلعت  منمؤم  هدنب  حور  ضبق  هب  نم  هدارا  یهاگ  دیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  .دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  دـنوادخ  دزن  ار 
وا اذل  (1) و  مدرگ یمرب  دوخ  دارا  زا  مراد ، تهارک  وا  یتحاراـن  زا  مه  نم  نوـچ  تروـص  نیا  رد  .دراد  تهارک  گرم  زا  وا  دوـخ 
ای - تسا هدمآ  دّدرت »  » ثحب رگید  ثیداحا  رد  هچ  نآ  قباطم  - دـنوادخ نیاربانب  .منک  یمن  حور  ضبق  - گرم زا  تهارک  لاح  اب  - ار

نیب زا  - دنک یم  مامشتسا  ار  اهنآ  هک  - ییوبـشوخ ياه  لگ  لاسرا  اب  ار  وا  تهارک  هک  نیا  ای  دزادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  وا  گرم  العف 
.دناریم یم  ار  وا  شدوخ ، تبغر  لیم و  اب  درب و  یم 

زا تهارک  دوجو  اب  - ارم ادـنوادخ  : » هک تسا  نیا  دوصقم  یـسفَن » یف  ینؤُسَت  ال  : » مییوگ یم  یتقو  یـسدق ، ثیدـح  نیا  هب  هّجوت  اب 
یـسفن و ال یف  ینؤسَت  ال  : » مییوگ یم  یتقو  و  يراد » تهارک  نمؤم  یتحاران  زا  هک  يدومرف  تدوخ  نوچ  نکم  حور  ضبق  - گرم

اعد نیا  رد  هک  يرگید  صاخـشا  اـی  صخـش  ّقح  رد  ار  گرم ) زا  تهارک  دوجو  اـب  ندرکن  حور  ضبق   ) راـک نیمه  ینعی  .یف ». . 
هتسخ ندنام  هدنز  زا  دنک ، اعد  نیا  ندناوخ  رب  تبظاوم  یـسک  رگا  دنا : هدومرف  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .هدب  ماجنا  منک ، یم  رکذ 

یم ایند  زا  شدوخ  تبغر  لیم و  اب  هکلب  درادـن  تهارک  گرم  زا  شحور ، ضبق  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دوش  یم  لولم  و 
ادخ زا  دراد ، ار  ناشیا  هب  ندناسر  يرای  هجرف و  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع  ماما  رـضحم  كرد  يوزرآ  نمؤم  هدنب  نوچ  نینچمه  .دور 
لبق - دشاب هدیـسرن  روهظ  نامز  زونه  رگا  - ار وا  هدومرف و  فطل  مه  لاعتم  يادخ  دـنک و  یم  اضاقت  ار  ترـضح  نآ  جرف  رد  لیجعت 

.تشاد دهاوخ  ار  تاکرب  راثآ و  نیمه  دوش ، باجتسم  هک  سکره  ّقح  رد  اعد  نیا  دناسر و  یم  شبوبحم  ياقل  فرش  هب  گرم  زا 
.م

117 ص :

« ندـنادرگرب ّدر -  » ناونع هب  گرم  زا  نمؤـم  تهارک  ینعی  .تسا  ّدر »  » شریذـپ هعواـطم و  ياـنعم  هب  و  لّـعفت »  » نزو رب  دّدرت » - » 1
تغل ياه  باتک  رد  .دنک  یمن  حور  ضبق  گرم  زا  شتهارک  دوجو  اب  ار  نمؤم  دریذپ و  یم  ار  ّدر  نیا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  یّقلت 

یلا اوعجر  موقلا : عجارت   » و ص 338 ) طیسولا ، مجعملا  ص 133 و  ج 6 ، برعلا ، ناسل   ) .دـنا هدرک  ریبعت  عجارت » ، » دّدرت يانعم  رد 
هدارا زا  ندرک  رظن  فرـص  نتـشگرب و   » هب ار  دّدرت » ، » ثیدـح همجرت  رد  تهج  نیمه  هـب  ص 107 ) ج 6 ، برعلا ، ناـسل  « ) مهّلحم

.میدومن انعم  دوخ »
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هجرف یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  تمدخ  لایکم  بحاص  فّرشت 

: دیامرف یم  ردق  نارگ  ياعد  نیا  لقن  زا  سپ  دوخ  فیرش  باتک  رد  لایکم  بحاص  موحرم 

رـصع ماما  تمدخ  فّرـشت  قیفوت  باوخ  رد  راب  هس  نونکات  ما و  هتـشاد  تبقارم  اعد  نیا  ندـناوخ  رب  دوخ  غولب  نامز  يادـتبا  زا  نم 
مالّـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  ما  هدـید  باوخ  رد  هک  نآ  هک  هدـش  لصاح  نیقی  میارب  هک  يروط  هب  ما  هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع 

(1) .تسا هدوب 

رد فّرـشت  هس  ره  دیآ  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  حرطم  فیرـش  ياعد  نیا  ردـص  رد  هک  یتراشب  قدـص  رب  تسا  يدـهاش  دوخ ، نیا 
ءاضق  » ناونع لیذ  باتک  مراهچ  باب  رد  یمود  باتک ، همّدـقم  رد  اه  نیا  زا  یکی  .تسا  هدـش  لقن  مراـکملا » لاـیکم   » باـتک دوخ 

نایب مجنپ  باب  رد  زین  موس  فّرـشت  هدمآ و  - تسا مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ياه  هزیگنا  زا  یکی  هک   - (2)« نینمؤملا جئاوح 
بیقعت نامه  لقن  لابند  هب  ینعی  دنک ، یم  ترـضح  نآ  ّقح  رد  اعد  هک  یـسک  يارب  تلیـضف  نیمهدزون  حیـضوت  لیذ  تسا و  هدش 

.تشذگ نآ  حرش  هک  زامن 

: دیوگ یم  نینچ  همّدقم  رد  ناشیا  .تسا  هدوب  مراکملا » لایکم   » باتک فیلأت  هزیگنا  هک  تسا  يا  هقداص  يایؤر  نامه  لّوا  دروم 

لیجعت يارب  اعد  رب  هک  ار  يورخا  يویند و  هدیاف  دنچ  داتـشه و   (3)« تاعمجلا بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا   » باتک متـشه  باب  رد  نم 
رب لمتشم  هک  مسیونب  باب  نیا  رد  یّلقتسم  باتک  مداتفا  رکف  هب  سپـس  .ما  هدرک  رکذ  دوش ، یم  ّبترتم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف 

نیا ات  تشاد  یم  زاب  راک  نیا  ماجنا  زا  ارم  یپرد  یپ  هودـنا  مغ و  هنامز و  تالکـشم  اّما  .دروآرد  مظن  هب  ار  اهنآ  دـشاب و  دـئاوف  نآ 
.د میالوم  ینعی  میامن ، فیصوت  ار  وا  مناوت  یمن  نایب  ملق و  اب  هک  دومن  هولج  نم  رب  یسک  باوخ  رد  هک 

118 ص :

ص 373. ج 1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
.نامیا لها  ياهتجاح  عفر  ینعی  - 2

لاس 1326 رد  ینعی  یگلاـس  ّنس 25  رد  ار  نآ  مرتـحم  فـّلؤم  هک  تسا  هعمج  زور  بش و  بادآ  لاـمعا و  هراـبرد  باـتک  نیا  - 3
هک هدوب  مراکملا » لایکم   » باـتک نتـشون  زا  لـبق  لاـس  باـتک 22  نیا  فیلأـت  خـیرات  نیارباـنب  .تسا  هدومرف  فیلأـت  يرمق  يرجه 

.دشاب یم  ّفلؤم  فیلأت  نیرخآ 
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شوخ يادص  زا  رت و  شخب  يداش  بوبحم  لاصو  زا  هک  ینایب  اب  ناشیا  .ما  هتـسکش  لد  بوبحم  میتسه و  شراظتنا  رد  هک  مماما  و 
: دومرف نم  هب  دوب  رتزیگنا  ناجیه  لبلب 

« . مالّسلا هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » راذگب ار  وا  مان  سیونب و  مه  یبرع  سیونب و  ار  باتک  نیا 

 . .میامن لاثتما  ار  ناشیا  رما  ات  مدرک  دصق  .مدروخ  یم  سوسفا  شرادید )  ) ترسح رد  مدیرپ و  باوخ  زا  يا  هنشت  نوچمه  هاگ  نآ 
یتخس دمآ و  ابو  اج  نآ  نوچ  .مدومن  رفـس  ادخ  هناخ  هب  يرمق ) يرجه   1330  ) هتـشذگ لاس  رد  هک  نیا  ات  درکن  میرای  قیفوت  اّما  . 

، دزاس ناسآ  میارب  ار  نطو  هب  تشگرب  هار  دـهد و  تاجن  اه  هکلهم  زا  ارم  رگا  هک  متـسب  دـهع  هلالج  ّلج  يادـخ  اب  تفرگ  الاب  اـه 
فطل و تسا  رایسب  هچ  -و  تشاد متمالـس  مدیـسرت  یم  هچ  نآ  زا  تشاذگ و  ّتنم  نم  رب  وا  سپ  .منک  عورـش  ار  باتک  نیا  فیلأت 

.مشاب هدومن  ادا  دنوادخ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  ات  مدرک  راک  نیا  ماجنا  هب  عورش  نیاربانب  - تسا هدومن  ملاح  لماش  هک  وا  شـشخب 
(1) . . . 

.دروآ میهاوخ  ثحابم  همادا  رد  ار  لایکم  بحاص  موحرم  تافّرشت  زا  رگید  دروم  ود 

ینید و فیلاکت  هب  لمع  ام  یلصا  هفیظو  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دوب  نیا  رد  ثحب  یلبق ، ثحب  هب  میدرگ  یمرب 
تسا هارمه  فیلاکت  فیاظو و  يرس  کی  نتشاذگ  رانک  اب  الومعم  هک  ترضح  يوجتسج  لابند  هب  نداتفا  هن  تسا  یعرـش  فیاظو 

صوـصخ نیمه  رد  هک  ار  هّیملع  هزوـح  گرزب  دـیتاسا  زا  یکی  نانخـس  نـیع  هـک  تـسا  بساـنم  اـج  نـیا  رد  .دـشاب  یمن  زیاـج  و 
: مییامن لقن  انیع  دنا ، هدرک  رظنراهظا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رادید  ضیف  هب  ندیسر  هار  نیرتهب  هفیظو ؛ هب  لمع 

: . تسا نیا  شا  هلمج  کی  دراد ، یبوخ  تاکن  یلاع و  دیفم و  رایسب  بلاطم  هک  جارعم  ثیدح 

119 ص :

ص 3 و 4. ج 1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
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یلع ُِرثُؤی  ًهَّبَحَم ال  ُنایـسِّنلا و  ُهُِطلاُخی  ًارکِذ ال  ُلهَجلا و  ُهُِطلاُخی  ًارکُـش ال  ُهفِّرَُعا  ٍلاصِخ : َثالَث  ُهُمِزُلا  َياضِِرب ، َلِمَع  نَمَف  .ُدـمحأ . .  ای 
(1) .یقلَخ َهَّصاخ  هیلع  یفُخا  یلالَج و ال  یِلا  ِِهبلَق  َنیَع  ُحَتفأ  ُهتبَبحأ و  ینَّبَحأ  اذاف  .َنیقُولخَملا  َهَّبَحَم  یتّبَحَم 

ار شفیاظو  دنک و  لمع  مهاوخ ، یم  نم  هچ  نآ  نم و  ياضر  هب  سکره  دیامرف : یم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دنوادخ ،
هک تسا  نیا  هس ، نآ  زا  یکی  .مهد  یم  وا  هب  ار  بلطم  هس  نم ، دـنک ، كرت  ار  تاـمّرحم  دروآ و  اـج  هـب  ار  تاـبجاو  دـهد ، ماـجنا 

« . منک یمن  یفخم  وا  زا  ار  مدوخ  ّصاخ  ناگدنب  »

همدـقم بارتل  انحاورأ   ) رـصع ّیلو  ترـضح  نامز ، نیا  رد  دـنوادخ ، ّصاخ  هدـنب  نیرترب  نیرتالاب و  اقیقحت ، منک ، یم  ضرع  هدـنب 
.درک دهاوخن  یفخم  ام  زا  ار  وا  دنوادخ ، مینک ، لمع  یهلا  ياضر  هب  ام ، رگا  .تسا  ءادفلا )

تقو ره  هک  هداد  ماغیپ  رگید  یضعب  هطساو  هب  مالّسلا  هیلع  ترضح  اّما  دنسرب ، ترـضح  تمدخ  هک  دنتـشاد  رارـصا  یلیخ  یـضعب ،
ندرک لمع  هناصلاخ  ترـضح  روضح  هب  فّرـشت  هار  .تسا  هدـش  لقن  زین  ییایاضق  هراـب ، نیا  رد  .میآ  یم  مدوخ  دیـسر ، نآ  عقوم 

و تسا ! هدـش  رگید  يروط  کـی  لـئاسم  اـهزور ، نیا  اـّما  .دـیآ  یم  اـم  غارـس  هب  ترـضح ، دوخ  مینک ، لـمع  هناـصلاخ  رگا  .تسا 
میهاوخ یم  ام  دییایب  هک  هدش  يا  هّدع  ندرک  عمج  يارب  يا  هلیسو  تفگ  دیاب  ابیرقت  فیرشلا ) هجرف  هّللا  لجع   ) رصع ّیلو  ترضح 

دّیؤم ّقفوم  ات  میهدـب  امـش  ناشن  ار  نآ  هار  میهاوخ  یم  هصالخ  میورب ، یعمج  تسد  هک  نیا  هن  ای  ترـضح ، تمدـخ  میربب  ار  امش 
.هدرک داجیا  زین  ار  ییاه  يراتفرگ  کی  اـهراک  نیا  هکلب  تسین  حـضاو  نم  يارب  یلیخ  مه  نآ  ّتیعقاو  دیـسرب و  ترـضح  تمدـخ 
نیمه اـهنآ  يارب  مناد و  یمن  ار  نآ  هار  نم  میوگ  یم  اـهنآ  هب  هدـنب  اـج و  نیا  دـنیآ  یم  مه  ناـیاقآ  نیا  زا  یـضعب  لاـح  ّلـک  یلع 

.دیآ یم  امش  غارس  هب  شدوخ  دینکب  هفیظو  هب  لمع  رگا  هک  منک  یم  نایب  ار  تیاور 

.منک ضرع  امش  يارب  ار  نآ  تسین  دب  هک  درک  یم  لقن  ار  يا  هیضق  عجارم ، زا  یکی  هراب ، نیا  رد 

نّیدتم و 8. یناحور  دورهاش ، تاهد  زا  یکی  رد  هک  دومرف  یم  لقن  عجارم  زا  یکی 

120 ص :

ص 28. ج 77 ، راونالا ، راحب  - 1
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، دوب هتفر  سرد  يارب  هک  يزور  دنچ  تشادن و  داوس  چـیه  هک  تشاد  يرـسپ  يو  .درک  یم  لصف  ّلح و  ار  مدرم  روما  دوب و  ییّالم 
داوساب شردپ  دننامه  مه  وا  هک  نیا  نامگ  هب  مدرم ، .دوب  داوس  یب  داوس  یب  .دوب  هدناوخن  سرد  دوب و  هدـنارذگ  حـیرفت  يزاب و  هب 

يزیچ دوخ ، يداوس  یب  هرابرد ي  وا  اّما  دـندرک ، ناشّلحم  یناحور  دـندروآ و  ار  وا  تاولـص ، مالـس و  اب  تسا ، ناد  هلأسم  تسا و 
یم قالط  درک و  یم  يراج  جاودزا  دقع  يو ، داد ! یم  باوج  شدوخ  شیپ  زا  دندیسرپ ، یم  وا  زا  مدرم  هک  يا  هلأسم  ره  تفگن و 

 . . .و درک  یم  لوبق  ار  ایاده  تفرگ و  یم  یعرش  هوجو  دناوخ و  یم  ّتیم  زامن  داد و 

عقاو دش و  نامیـشپ  منک »؟ يزاب  مدرم  نید  اب  روط  نیا  یک  ات  هرخالاب ،  » هک دش  رّکذـتم  تفر و  ورف  رکف  هب  هبترم ، کی  ناوج ، نیا 
ارجا ناـتیارب  جاودزا  دـقع  هچره  متفگ و  مدوخ  شیپ  زا  متفگ ، یعرـش  مکح  ناونع  هب  هچره  : » تفگ درک و  مـالعا  مدرم  هب  ار  رما 

، ما هدـناوخ  ّتیم  زامن  هچره  تسا و  هدوبن  تسرد  مداد ، قالط  هچ  ره  .تسا  هدوب  طـلغ  همه  هک  دـیناوخب  هراـبود  اـطایتحا ، مدرک ،
« .دینک هداعا  ار  همه  .تسا  هدوبن  حیحص 

.دندرک شنوریب  هد  زا  دندز و  دروخ ، یم  هچره  دنتخیر و  شرس  رب  دندش و  تحاران  رایسب  مدرم ،

درم نارهت ، هار  يریزارـس  رد  .درک  تکرح  نارهت  فرط  هب  هراپ ، نینوخ و  سابل  هتـسکش و  تروص  رـس و  اب  دمآ و  نوریب  هد  زا  وا 
ناـمهیم ار  وا  درک و  زاـب  تشاد ، هارمه  هک  ار  يا  هرفـس  درک و  ییوج  لد  وا  زا  دز و  ادـص  مسا  هب  ار  وا  یمرتـحم ، راـقواب و  رایـسب 

.تفگ ار  هّیضق  ناوج ، یتحاران . »؟ ارچ  : » دیسرپ يو  زا  .درک 

درم نآ  يرآ . » : » داد خساپ  ناوج  ینک »؟ ناربج  ار  تا  هتـشذگ  يوش و  داوساب  یناوخب و  سرد  یهاوخ  یم  : » دومرف وا  هب  درم  نآ 
یلاخ هدزناش ، هرجح  ییوگ  یم  يور و  یم  یهاشنامرک  نسح  ازریمآ  ياـقآ  دزن  نیّدـلا ، رـصن  دّیـس  هسردـم  هب  نارهت ، رد  : » دومرف

يدورهاش یهاشنامرک  نسح  ازریمآ  دزن  درک و  ار  راک  نیمه  وا ، وگب .» میارب  سرد  کی  مه  تدوخ  هدب و  نم  هب  ار  شدـیلک  تسا 
.دهد سرد  وا  هب  ار  یلع  وب  قطنم  هک  درک  تساوخرد  تفگ و  ار  نانخس  نامه  دمآ و  تشاد ، ّطلست  دوب و  انـشآ  مولع  رثکا  هب  هک 

« .ایب نم  دزن  سرد  يارب  حبص  تشه  تعاس  ادرف  : » تفگ داد و  ار  دیلک  شسرپ ، لاؤس و  نودب  ناشیا 

یفخم ياهزیچ  زا  یهاگ  ناوج ، نآ  هک  دید  یم  یهاشنامرک  نسح  ازریم  ياقآ 
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ار مباتک  : » تفگ داتسا  يوش »؟ یم  رضاح  سرد  رس  ینک و  یمن  هعلاطم  ارچ  داتسا ! يا  : » تفگ داتـسا  هب  يزور  الثم  .دهد  یم  ربخ 
ینکن و هعلاطم  وت  اـت  تسا ، هدرک  یفخم  لزنم  ياـه  باوختخر  ریز  ار  باـتک  ترـسمه ، : » تفگ .ما » هدرک  مگ  تسا  يزور  دـنچ 

.دوب روط  نیمه  انیع ، مه ، هّیضق  .یسرب » هداوناخ  هب  يردق 

ناوج دـیوگ »؟ یم  وت  هب  ار  اه  نیا  یـسک  هچ  یناد ؟ یم  اـجک  زا  ار  اـه  نیا  وت ، : » دـیوگ یم  وا  هب  یهاـشنامرک ، نسح  ازریم  ياـقآ 
نیا یهاگ ، وا  .دنز  یم  فرح  دروخ و  یم  اذغ  نم  اب  دـیآ و  یم  ما  هرجح  هب  ّبترم  هک  تسا  یبوخ  یلیخ  ياقآ  : » دـهد یم  خـساپ 

« .مناوخب سرد  میایب و  امش  دزن  تفگ  نم  هب  هک  تسا  یسک  نامه  .دیوگ  یم  ار  بلاطم 

داتـسا .دشاب  ءادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورأ   ) مظعالا هّللا  هّیقب  ترـضح  ارهز ، فسوی  نامه  دیاب  بوخ ، ياقآ  نیا  هک  دـیمهف  داتـسا 
درف اقآ ، نآ  : » دیوگ یم  ناوج  نآ  يریگب »؟ نم  يارب  تاقالم  هزاجا  یناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دمآ ، هک  هعفد  نیا  دوش  یم  : » تفگ

« .درادن هزاجا  هب  يزاین  تسا و  یبوخ  رایسب 

سرد و لوغـشم  وگب ، ناسرب و  مالـس  هک  دومرف  اقآ  نآ  : » تفگ ناوج  يدنچ ، زا  سپ  .دیریگب » هزاجا  امـش  هن ؛ : » دـیوگ یم  داتـسا 
(1)« .میآ یم  امش  غارس  مدوخ  دش ، شتقو  تقوره  شاب ، ثحب 

هک دوش  یم  مه  ترـضح  نآ  رادید  يارب  اعد  لماش  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  یهلا  ياضر  هب  لمع  هک  دـنامن  هتفگان 
ماجنا رب  ار  یبابحتـسا  فیلکت  نیا  هب  لمع  دیابن  میتفگ  مه  البق  هک  روط  نامه  اّما  دیآ ، یم  رامـش  هب  ناسنا  یّبحتـسم  فیاظو  ءزج 

 . .دوب توافت  یب  اهنآ  هب  تبسن  ای  تفر  هرفط  اهنآ  ماجنا  زا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  تدارا  قشع و  هناهب  هب  داد و  حیجرت  تابجاو 

122 ص :

.یفسلف ياقآ  یلع  ازریم  جاح  هّللا  تیآ  زا  لقن  هب  ات 35 ، ص 32  مود ش 5 ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 1

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 135 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رضحم  هب  فّرشت  تّیّجح  یسررب  لصف 5 :

هراشا

ار حیحص  برشم  میدومن و  یسررب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  قوش  دروم  رد  ار  یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  ود  هتشذگ  لصف  رد 
ّتیّجح یـسررب  هب  ثحب  هـمادا  رد  نوـنکا  .مـیدرک  حرطم  زیزع  نآ  لاـصو  يارب  یلاـمعا  ماـجنا  فّرـشت و  ياـضاقت  صوـصخ  رد 

.میزادرپ یم  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیؤر  ياعّدا  تافّرشت و 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تیؤر  ياعّدا 

: دنیوگ یم  یهاگ 

یمن لئاسم  نیا  هب  رهاظت  نانآ  .دنهد  یمن  يربخ  دندش ، فّرشم  هک  ینانآ  اّما  دوشب ، فّرشم  ترـضح  تمدخ  تسا  نکمم  یـسک 
(1) .دننک

فّرـشم ترـضح  تمدخ  یـسک  رگا  هک  دیوگ  یم  یلقن  ای  یلقع  لیلد  مادـک  دراد ؟ دوجو  بلطم  نیا  رب  لقن  ای  لقع  زا  یلیلد  ایآ 
نینچ نونکات  هعیـش  راوگرزب  عجارم  املع و  زا  کی  چـیه  هدـشن و  نییعت  دارفا ، نیا  يارب  يا  هفیظو  نینچ  دـنزب ؟ یفرح  دـیابن  دـش ،

.د ّتیباب  تباین و  ترافس و  ياعّدا  هدش ، عونمم  هچ  نآ  .دنا  هتشادن  يرظن 
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.تیؤر ياعّدا  هن  تسا ،

داهتجا تهاقف و  ياه  هدر  نیرتالاب  زا  دوخ  دنا ، هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تمدخ  هک  یناسک  زا  يرایسب  هتـشذگ ، نیا  زا 
ینارـصاعم ای  یّلح  همّالع  سوواط و  نب  دّیـس  يراصنا و  یـضترم  خیـش  مولعلا و  رحب  همّالع  ریظن  یناـسک  .دـنا  هدوب  ینید  مولع  رد 

هک دـنا  هدوب  عرو  يوقت و  يالاب  بتارم  زئاـح  یملع ، تاـجرد  نیرتـالاب  ندوب  اراد  نیع  رد  مراـکملا » لاـیکم   » باـتک ّفلؤم  ریظن 
.تسین راگزاس  ناشیا  يونعم  یملع و  ماقم  اب  هجو  چیه  هب  - مالّسلا هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  دروم  رد  مه  نآ  - ییوگ غورد  تبـسن 

زا هدرکان  يادـخ  ای  دـنا ! ؟ هدوب  رهاظت  لها  اهنیا  هک  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  .دـنا  هداد  ربخ  نارگید  هب  دوخ  فّرـشت  زا  دارفا  هنوگ  نیا 
ات دشاب  يوقت  ملع و  زا  ییالاب  ّدح  رد  ناسنا  هک  درادن  یموزل  چیه  هّتبلا  دنا ! ؟ هتفگ  نخـس  دنا ، هتـشادن  نیقی  نانیمطا و  هک  يزیچ 

، دنا هداد  ربخ  ناشفّرشت  زا  هک  یناسک  نایم  رد  يدارفا  نانچ  دوجو  اب  یلو  دنک ، ادیپ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تمدخ  روضح  فرش 
دصرددص اعّدا  نیا  دهد ! یمن  يربخ  دوش ، فّرشم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  سکره  هک : درک  مکح  یّلک  روط  هب  ناوت  یمن 

.تسا لطاب 

قح ات  مینک  یم  لقن  دـنا ، هدرک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ياعّدا  يوحن  هب  کیره  هک  یناـگرزب  زا  ار  ییاـه  هنومن  اـج  نیا  رد 
.دوش ادا  شیپ  زا  شیب  بلطم 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  رضحم  هب  سوواط  نب  دّیس  فّرشت 

لاس 664 رد  یّفوتم   ) سوواط نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یضر  دّیـس  بانج  هعیـش  راوگرزب  ملاع  ناشیا  زا  یکی 
رد مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هرابرد  دنا ، هتـشون  دّمحم »  » ناشدنزرف هب  ّتیـصو  ناونع  هب  هک  یباتک  رد  ناشیا  .دنتـسه  يرمق ) يرجه 

: دنیوگ یم  نینچ  تبیغ  نامز 

ّکش و چیه  هک  منک  یفّرعم  وت  هب  نانچ  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوش ، لصاح  وت  يارب  رارـسا  فشک  قیفوت  رگا  مدنزرف  يا 
- داب وا  رب  دنوادخ  دورد  هک  - ناشیا انامه  .يدرگ  زاین  یب  ناشیا  دروم  رد  یلقن  یلقع و  ّهلدا  همه  زا  دنامن و  یقاب  وت  يارب  يا  ههبش 

نابرهم و دنوادخ  هک  یماگنه  ات  اّما  دنتسه ، هدنز  دوجوم و  قیقحت  هب 
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سپ .دنا  هتشاد  ایصوا  ایبنا و  زا  يرایسب  هک  تسا  یتّنـس  تبیغ )  ) نیا دنروذعم و  دوخ  رما  ندرک  رهاظ  زا  دنا  هدومرفن  هزاجا  زوسلد 
یم رتـهب  زور  رد  دیـشروخ  روـن  زا  ار  ناـشیا  وـت  ردـپ  اـنامه  هدـب ، رارق  دوـخ  هدـیقع  نید و  ار  نآ  شاـب و  هتـشاد  نیقی  رما  نیا  هـب 

(1) .دسانش

زا ار  ترضح  نآ  هک  درک  یمن  اعّدا  زگره  دوب ، هدشن  لئان  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادید  فرش  هب  رگا  دّیس  موحرم  هک  تسا  نشور 
یب مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ییاسانش  رد  یلقن  یلقع و  لیالد  همه  زا  ار  شدنزرف  دناوت  یم  دسانـش و  یم  رتهب  زور  رد  دیـشروخ  رون 

.تسا هدش  سوواط  نب  دّیس  موحرم  بیصن  ترضح  تمدخ  فّرشت  تلیضف  اعطق  سپ  دنک ! زاین 

مالّسلا هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  تمدخ  مولعلا  رحب  همّالع  موحرم  فّرشت 

موحرم تسا ، هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  فّرـشت  قیفوت  رّرکم  عطق ، روط  هب  هک  هعیـش  ردق  نارگ  ياملع  زا  رگید  یکی 
همّالع موحرم  تافّرـشت  زا  يدایز  تایاکح  .تسا  فورعم  مولعلا  رحب  دّیـس  هب  هک  دشاب  یم  يدرجورب  ییابطابط  يدهم  دّمحم  دّیس 
يرون یسربط  نیـسح  ازریم  همّالع  .دنا  هدرک  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیؤر  ياعّدا  ناشیا  اهنآ  همه  رد  هک  هدش  لقن  مولعلا  رحب 

نیا رد  نآ  تیاکح  نیلّوا  رکذ  هب  اـم  هک  تسا (2) هدرک  لقن  ار  ناشیا  تافّرـشت  زا  تیاکح  تفه  بقاثلا » مجن   » فیرـش باتک  رد 
: مینک یم  افتکا  اج 

ملاع فلخ  - هارث هّللا  باط  - اضر یلع  اقآ  یناحور ، قیدص  ینامیا و  ردارب  ریـصب ، فراع  لماع و  دـهاز  لماک و  ملاع  ار  ام  داد  ربخ 
هّیناسفن و تافـص  رد  هک  یـسابلک  میهاربا  دّـمحم  یجاح  نیدـهازلا  ءاملعلا  رخف  هداز  هریـشمه  ینیئان و  دّـمحم  ّـالم  یجاـح  لـیلج 

دنوخآ لیلج  ملاع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : .دوب  ریظن  یب  ایند ، زا  ضارعا  قوش و  اضر و  ربص و  ّتبحم و  فوخ و  زا  هّیناـسنا  تـالامک 
: . تفگ رکذلا ، قباس  یساملس  نیدباعلا  نیز  ّالم 
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فجن رد  هّرس  سّدق  مولعلا  رحب  ییابطابط  همّالع  هعیشلا  رخف  دّدسم  ملاع  دنس و  دّیـس  هّللا  هیآ  سرد  سلجم  رد  مدوب  هتـسشن  يزور 
مجع زا  هک  یلاس  نآ  رد  نیناوق »  » بحاص یمق  مساقلا  وبا  ازریم  بانج  قّقحم  ملاع  ترایز ، تهج  هب  وا  رب  دـش  لـخاد  هک  فرـشا 

.مارحلا هّللا  تیب  فاوط  مالّسلا و  مهیلع  قارع  هّمئا  ترایز  تهج  هب  دوب  هدرک  تعجارم 

مدنام نم  دندوب و  رفن  دص  زا  هدایز  ناشیا  دندوب و  هدش  رضاح  هدافتسا  تهج  هب  دندوب و  سلجم  رد  هک  یناسک  دندش  قّرفتم  سپ 
.دندوب داهتجا  عرو و  دادس و  حالص و  هجرد  یلعا  رد  هک  وا  باحصا  ناّصاخ  زا  رفن  هس  اب 

ناکم برق  هّینامـسج و  هّیناحور و  تدالو  هبترم  دیدومن  تفایرد  دیدش و  زیاف  امـش  : » تفگ دش و  دّیـس  هّجوتم  روکذم  قّقحم  سپ 
دومرف لّمأت  نودب  دّیـس  سپ  .دیدروآ » تسد  هب  هک  هیهانتمریغ  ياهتمعن  نآ  زا  دییامن  قّدصت  ام  هب  يزیچ  سپ  .ار  ینطاب  يرهاظ و 
عوجر هب  مزع  اب  بش ، هلفان  يادا  يارب  مدوب  هتفر  هفوک  دجـسم  رد  تسا ) يوار  زا  دـیدرت  و   ) لبق بش  ود  ای  هتـشذگ  بش  نم  : » هک

نوچ سپ  - لاس نیدنچ  رد  موحرم  نآ  تداع  دوب  نینچ  و   - .دنامن لّطعم  هرکاذـم  هثحابم و  رما  هک  فرـشا  فجن  هب  حبـص  لّوا  رد 
ندیسرن سرت  زا  مدرک  فرصنم  نآ  زا  ار  دوخ  لایخ  سپ  .هلهـس  دجـسم  هب  نتفر  يارب  داتفا  یقوش  ملد  رد  مدمآ ، نوریب  دجـسم  زا 

.درک یم  لیم  بلق ، دش و  یم  دایز  هتسویپ  قوش ، نکلو  زور  نآ  رد  هثحابم  رما  ندش  توف  حبص و  زا  شیپ  فجن  هب 

رب ارم  هک  تشذگن  یکدنا  .داد  تکرح  بوص  نآ  هب  ارم  تساخرب و  يرابغ  دـیزو و  يداب  هاگان  مدوب ، دّدرتم  هک  لاح  نآ  رد  سپ 
هب تسا  لوغشم  هک  لیلج  یصخش  زج  نیدّدرتم  راّوز و  زا  تسا  یلاخ  هک  مدید  مدش ، دجسم  لخاد  سپ  .تخادنا  هلهس  دجسم  رد 

.دنک یم  نایرگ  ار  مشچ  بلقنم و  ار  بلق  هک  یتاملک  هب  تاجاحلا  یضاق  اب  تاجانم 

دوب هدیسرن  مشوگ  هب  زگره  هک  تاملک  نآ  ندینـش  زا  دش  يراج  مکـشا  شعترم و  میاهوناز  دش و  هدنک  اج  زا  ملد  ّریغتم و  متلاح 
هک نآ  هن  ار ، تاملک  نآ  دنک  یم  ءاشنا  هدننک ، تاجانم  هک  متسناد  هروثأم و  هیعدا  زا  دوب  هدیسر  نم  هب  هچ  نآ  زا  هدیدن  ممشچ  و 

.دناوخ یم  دوخ  تاظوفحم  زا 

ذّذلتم اهنآ  زا  متشادارف و  تاملک  نآ  هب  شوگ  مداتسیا و  دوخ  ناکم  رد  سپ 
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.دش غراف  تاجانم  زا  هک  نآ  ات  مدوب 

!« ایب يدهم  : » دومرف یسراف  نابز  هب  نم و  هب  دش  تفتلم  سپ 

: دومرف نتفر و  شیپ  هب  دومرف  رما  زاـب  .مدومن  فـّقوت  متفر و  یکدـنا  .مور  شیپ  هک  دوـمرف  رما  .مداتـسیا  متفر و  شیپ  یماـگ  دـنچ 
هب دومرف  مّلکت  دیـسر و  یم  بانج  نآ  هب  نم  تسد  نم و  هب  بانج  نآ  تسد  هک  اـج  نآ  هب  اـت  متفر  شیپ  .تسا » لاـثتما  رد  بدا  »

« .یساملس یلوم  هملک 

نداد باوج  رد  درک  عورش  دومن و  ضارعا  دیشک و  تسد  نخس  هتشر  نیا  زا  هعفد  کی  دیسر ، اج  نیا  هب  دّیـس  مالک  نوچ  تفگ :
 . . .دوب هدرک  دّیس  بانج  زا  نیا  زا  لبق  هک  یلاؤس  زا  روکذم  قّقحم 

(1)« .تسا هموتکم  رارسا  زا   » هک دومرف  هراشا  تسد  هب  دّیس  یفخ ، مالک  نآ  زا  درک  لاؤس  هرابود  ازریم  بانج 

یلوم یّمق و  يازریم  موحرم  يارب  شیوخ  فّرشت  يارجام  لقن  رد  مولعلا  رحب  موحرم  تسا ، هدمآ  تیاکح  دوخ  رد  هک  روط  نامه 
عنام و دشاب و  اّیهم  فّرـشت ، لقن  يارب  طیارـش  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دندرکن و  یگنرد  لّمأت و  چـیه  یـساملس  نیدـباعلا  نیز 

مولعلا رحب  همّالع  نوچمه  یناسک  نخس  ناوت  یم  ایآ  .درادن  یلاکشا  چیه  مالّسلا  هیلع  ماما  تیؤر  ياعّدا  دشابن ، راک  رد  يروذحم 
؟ درک ییامندوخ  رهاظت و  رب  لمح  ار 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تمدخ  یناهفصا  يوسوم  یقت  دّمحم  ازریم  تافّرشت 

موحرم دنا ، هدرک  لقن  یمومع  تروص  هب  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روضح  هب  دوخ  تافّرشت  هک  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  رگید  زا 
فیلأت هزیگنا  اهنیا  زا  یکی  .دنا  هدومن  رکذ  ار  فّرشت  هس  مراکملا » لایکم   » باتک رد  هک  تسا  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دّمحم  دّیس 

، دـنا هدرک  رکذ  ناشدوخ  هچ  نآ  قباطم  رگید  دروم  ود  لقن  هب  نونکا  .میدرک  نایب  ناشیا  دوخ  نابز  زا  هتـشذگ  رد  هک  دوب  باـتک 
: میزادرپ یم 

 . سپ دش ، دایز  نم  ياه  یهدب  باتک ، نیا  فیلأت  زا  شیپ  لاس  هس  مود : فّرشت 
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لّسوت نیا  .متشاد  هضرع  ناشیا  رـضحم  هب  ار  دوخ  زاین  هدش و  لّسوتم  ناشیا  راوگرزب  ناردپ  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  بش  کی 
نینچ نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ترضح  .مدیباوخ  متشگرب ، دجـسم  زا  دیـشروخ  عولط  زا  سپ  هک  یماگنه  .دوب  ناضمر  هام  رد 

: دومرف

.میناسرب وت  هب  میریگب و  دوخ  ّصاخ  ناتسود  ّصاخ  لام  زا  ات  ینک  ربص  دیاب  يردق 

زا سپ  .مدش  رادیب  باوخ  زا  متسناد ، یم  هدش  قّقحم  ار  میالوم  هدعو  مدوب و  غامد  رس  رکاش و  هک  یلاح  رد  لاحشوخ  داش و  سپ 
هب یغلبم  دمآ و  نم  دزن  دیسر ، یم  مماشم  هب  یتحار  میسن  وا  زا  متسناد و  یم  یحلاص  درف  ار  وا  هک  ناردارب  زا  یکی  یتّدم  تشذگ 
رما نیا  زا  .تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  مهـس  زا  لوپ )  ) نیا تفگ : دـیناشنورف و  ارم  یتحاران  درک و  ادا  ارم  ياـه  یهدـب  هک  دیـشخب  نم 

: متفگ مدش و  لاحشوخ  رایسبرایسب 

.(2)(1) اقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایؤُر  ُلیِوْأَت  اذه 

یلاح رد  دندش  متسه ، نکاس  نآلا  هک  يا  هناخ  دراو  هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  باوخ  رد  یبش  موس : فّرـشت 
تبیصم رکذ  هک  دندومرف  رما  نم  هب  دندش و  نم  هلبق  هب  ور  قاتا  لخاد  سپـس  .دوب  ناشیا  هارمه  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  یکی  هک 

يور هبور  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدومن  تعاطا  ار  ترضح  نآ  رما  مه  نم  .منکب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  نامدیهش  يالوم 
نامیالوم ترایز  ندناوخ  لوغشم  البرک  يوس  هب  ور  مدش ، غراف  تبیـصم  رکذ  زا  یتقو  .دنداد  یم  شوگ  منانخـس  هب  هتـسشن و  نم 

نآ مدناوخ و  ار  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نامیالوم  ترایز  سوط  تمس  هب  ور  سپس  .مدش  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  یبا 
ناشیا مدش و  غراف  اهترایز  نیا  زا  یتقو  .مدومن  تئارق  ار  تّجح  ترضح  نامیالوم  ترایز  مالّسلا ، هیلع  ماما  دوخ  يوس  هب  ور  هاگ 

مناد یمن  ار  نآ  غلبم  هک  داد  نم  هب  لوپ  يرادقم  ناشیا  بناج  زا  دوب ، ترضح  هارمه  هک  يربمایپ  نآ  دنتفرگ ، نتشگرب  هب  میمـصت 
 . .دندش بیاغ  مرظن  زا  رفن  ود  ره  و 
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ناشیا .مدرک  تاقالم  ار  راوگرزب  ياملع  زا  یکی  دوب ، رت  هدنشخرد  زور  ییانشور  زا  رتوکین و  حبـص  ماگنه  زا  هک  یبش  نآ  يادرف 
دنوادخ (1) و  اقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  َياـیْءُر  ُلـیِوْأَت  اذـه  متفگ : .دوب  یتکربرپ  ناراـب  نوچمه  هک  داد  نم  هب  يا  هزیکاـپ  لوپ 

شناد ینطاب و  ياه  تکرب  زا  ردق  نآ  باوخ  نیا  زا  سپ  نیا  رب  هوالع  .دوش  رتشیب  مقایتشا  ات  درک  راکـشآ  میارب  ار  میایؤر  تّحص 
(2) .دشاب یمن  نایب  لباق  ملق  نابز  اب  هک  دش  تیانع  نم  هب  یهلا  فاطلا  ینامیا و  فراعم  راکشآریغ و  لماک  ياه 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تمدخ  سکره   » هک درک  اعّدا  یّلک  روط  هب  ناوت  یمن  هک  دوش  نشور  ات  میدروآ  تهج  نیا  هب  ار  دراوم  نیا 
(3) «! ما هدیسر  ترضح  تمدخ  نم  دیوگب  درادن  قح  دوش ، فّرشم 

يربک تبیغ  نامز  رد  هک  يدایز  رایسب  دارفا  زا  دوب  یکچوک  هنومن  اهنت  دروم ، دنچ  نیا  .تسین  هتفریذپ  سک  چیه  زا  ییاعّدا  نینچ 
موحرم بقاثلا ، مجن  باتک  رد  اهنت  .دنا  هدرک  لقن  ار  دوخ  فّرـشت  ناتـساد  هدـش و  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تمدـخ 

دوخ ناشیا  زا  يرایسب  هک  هدومرف  لقن  يربک  تبیغ  نارود  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  ناگتفایراب  زا  تیاکح  دص  يرون  همّالع 
« ناسحلا ّيرقبعلا   » فیرـش باتک  رد  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  همّالع  موحرم  نینچمه  .دنا  هدوب  هعیـش  راوگرزب  ياهقف  املع و  ءزج 

رثکا هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  فلتخم  دارفا  تافّرـشت  زا  دروم  هاجنپ  دـص و  زا  شیب 
دنا هتـشادن  قح  اهنیا  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  هچ  هب  اهنیا  همه  دوجو  اـب  .دـنا  هدوب  يوقت  ناـمیا و  لـها  اـتقیقح  اـهنیا 

يرایـسب يرون و  ثّدحم  یـسلجم و  همّالع  ریظن  یناسک  دارفا و  نیا  همه  ناوت  یم  ایآ  دنا ! ؟ هدیـسر  ترـضح  تمدخ  هک  دـنیوگب 
.د دومن !؟ رما  نیا  رد  یسانشن  هفیظو  هب  مهّتم  دنا ، هدرک  لقن  ار  ایاضق  نیا  هک  يوقتاب  ياملع  زا  رگید 
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مالّسلا هیلع  ترضح  تمدخ  فّرشت  رد  نقتم  يایاضق  لقن  هب  قیوشت 

تحت ناشیا  .تسا  یندینـش  تافّرـشت ، دروم  رد  نقتم  يایاضق  لقن  هب  قیوشت  صوصخ  رد  دیلقت  راوگرزب  عجارم  زا  یکی  رظنراهظا 
: دنا هدرک  لقن  ییوخ  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  دوخ  داتسا  زا  ار  یناتساد  تسوا » دوجو  لیلد  ترضح ، ندید   » ناونع

ياقآ ییوخ و  ياقآ  .دوب  عجارم  لوبق  قافّتا و  دروم  تسه - العف  هک  - یّمق یسوم  اقآ  ردپ  یّمق  یلع  خیـش  تفگ : یم  ییوخ  ياقآ 
یلیخ زا  دعب  وا  .دیوگب  يزیچ  هک  دندرک  رارـصا  .تسا  هدید  ار  نامز  ماما  دنتفگ  یم  دندرک ، یم  ادتقا  وا  هب  ود  نآ  لاثما  ینالیم و 

فجن هب  مدروخ و  یم  يرحـس  راـطفا و  مدـنام و  یم  بش  .متفر  یم  هفوک  فرط  رهظ  زا  دـعب  .متـشاد  هزور  اـهزور  تفگ : رارـصا 
ناشیولج یبآ  هساک  مدید  دّیس  هس  .دورب  نت  زا  ما  یگتسخ  ات  متسشن  .مدیسر  هفوک  دجسم  هب  رید  دش و  ریخأت  يزور  .متشگ  یمرب 

زا ار  رفن  دـنچ  .دندیـسرپ  ار  عاضوا  ییآ »؟ یم  فجن  زا  : » دندیـسرپ .منک  یتحارتسا  ات  متـسشن  مدرک و  مالـس  .دوب  راطفا  تقو  .دوب 
: متفگ دوخ  اب  .دندیسرپ  ییوخ  ياقآ  هرابرد  .دندرب  مسا  دوب ، هدشن  عجرم  سیئر و  زونه  هک  یناهفصا  نسحلا  وبا  دّیـس  ياقآ  هلمج 

ياهراک مدرک و  راطفا  مدناوخ و  زامن  مدش و  اپ  مدروخن و  دینک » لیم  یبآ  : » دنتفگ دسرپ »! یم  ییاهزیچ  هچ  وا  مرادن و  لاح  نم  »
ناذا مدید  مدش و  رادیب  .مروخب  يرحس  مناوخب و  بش  زامن  موش و  دنلب  رحس  زا  لبق  هک  دوب  نیا  مدصق  .مدیباوخ  مدرک و  ار  هنابش 

نم .دنتفر  دندناوخ و  زامن  نانآ  .مدش  لوغـشم  .دنناوخ  یم  زامن  دّیـس  هس  نآ  مدید  مدمآ  متفرگ  وضو  .مدش  تحاران  .تسا  هدـش 
دیاش .مدشن  اّما  موش  دـهتجم  متـشاد  وزرآ  یلیخ  هک  دوب  هداد  همادا  ناشیا  دـش ! کیرات  دجـسم  هک  مدـید  تقو  کی  .مدـناوخ  مه 

.مدروخن ار  بآ  هساک  نآ  هک  دوب  نآ  شببس 

: دنا هدرک  هیصوت  نینچ  سپس  ناشیا 

زا یکاح  هک  نقتم  ياه  ناتساد  یـضعب  لقن  هارمه  هب  هادف ) انحورا   ) رـصع ّیلو  ترـضح  دوجو  تماما و  تابثا  رد  نقتم  ّهلدا  حرط 
بقارم هّتبلا  .دراد  هّیفخ  فاطلا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دناسر  یم  دـنک و  یم  ریثأت  بولق  رد  تسا ، ترـضح  يرای  هّجوت و  تیانع ،
نیا ریاظن  لاح  ّيا  یلع  قوثو ، دروم  صاخشا  ناگرزب و  زا  مّلسم  نقتم و  ياه  ناتساد  [ هکلب  ] یسکره زا  یناتساد و  ره  هن  دیشاب 
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(1) .دنوش بلقنم  ات  دییوگب  ناناوج  مدرم و  هب  ار  نقتم  يایاضق 

الماک هنیمز  نیا  رد  لطاب  ياهاعّدا  هدافتـسا و  ءوس  باب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  یـسکره ، » زا  یناتـساد  ره  هن  : » دـنا هدومرف  هک  نیا 
دیاب دیوگ و  یم  تسار  داد ، مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تمدخ  دوخ  فّرشت  زا  يربخ  سک  ره  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب  .تسا  زاب 

.تفریذپ ار  شنخس 

فّرشت یعّدم  بیذکت  زاوج  مدع 

تیؤر یعّدم  هک  ار  سکره  میرادن  قح  ام  .دشاب  یمن  زاجم  زین  وا  بیذکت  تسین ، زیاج  یفّرـشت  یعّدم  ره  قیدصت  هک  روط  نامه 
هتشذگ رد  .يا  هفیظو  نینچ  هن  میراد و  یّقح  نینچ  هن  .میرامـشب  وگغورد  ار  وا  مینک و  بیذکت  دوش ، یم  مالّـسلا  هیلع  بیاغ  ماما 

املع و مومع  هک  میدرک  هراشا  میتفگ و  نخس  دوخ  مراهچ  بیان  هب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  عیقوت  رد  هدهاشم » ياعّدا   » ریبعت هرابرد 
دارفا تافّرـشت  رد  هک  - يرایتخا ریغ  تیؤر  فیرـش ، عیقوت  رد  هدهاشم »  » زا دارم  هک  دنراد  رظن  قافّتا  عوضوم  نیا  رب  هعیـش  ناگرزب 

رد هجو  تفه  ات  تسا ، هتفای  هدـنراگن  هک  ییاج  ات  هدـمآرب و  عیقوت  نآ  نایب  حیـضوت و  ماقم  رد  اذـل  دـشاب و  یمن  - دـتفا یم  قاـفّتا 
(2) .دنا هدرک  نایب  هدهاشم »  » ریبعت زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  هیجوت 

دوش بیذکت  دیاب  هک  يا  هدهاشم  زا  روظنم 

هک یناسک  رب  دـشاب  یتّجح  ات  مینک  لقن  صوصخ  نیا  رد  ار  هّیملع  هزوح  یلعف  دـیتاسا  زا  یخرب  رظنراـهظا  تسا  بوخ  اـج  نیا  رد 
ياه هاگدـید  اب  دـنا  هداد  ماجنا  دـیتاسا  نیا  اـب  هک  ییاـه  هبحاـصم  رد  دوخ  یلو  دـنراد  یتیؤر  یعّدـم  ره  بیذـکت  موزل  رب  رارـصا 

ندش 8. رت  نشور  رد  اهنآ  یخرب  زا  عالّطا  هک  دنا  هدش  ور  هبور  یفلاخم 

131 ص :

ار هیـضق  نیمه  تسا  نکمم  هّتبلا  .يزیربت  یمظعلا  هّللا  هیآ  ترـضح  زا  لقن  هب  ص 16 و 17  ش 5 ، مود ، لاس  راظتنا ، همانلـصف  - 1
عجرم نیا  شیامرف  لصا  هب  يا  همطل  رما  نیا  یلو  مینک  یّقلت  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  فّرـشت  رد  نقتم  يایاضق  ءزج  میناوتن 

.دنک یمن  دراو  راوگرزب 
ات 208. ص 205  رمحالا ، توقایلا  ج 2 ، ناسحلا » ّيرقبعلا   » باتک هب  دننک  هعجارم  نادنمقالع  - 2
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: دوش هّجوت  اهخساپ  تالاؤس و  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  .تسا  دیفم  یلعف  ثحب 

؟ دننک هدافتسا  ترضح  نآ  زا  قیرط  نیا  زا  دنسرب و  ترضح  تمدخ  دنناوتب  دارفا  زا  یخرب  هک  دراد  ناکما  ایآ  راظتنا :

.دشاب ییاعّدا  هنوگره  نودب  دیاب  یلو  دراد ؛ ناکما  خساپ :

؟ دوش یم  هچ  دینک » شبیذکت  درک ، هدهاشم  ياعّدا  سکره  : » دیامرف یم  هک  ترضح  عیقوت  سپ  راظتنا :

تباین ياعّدا  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدـهاشم  ياعّدا  هناگراهچ ، نابئان  نامز  رد  .دوب  تباین  اب  هارمه  هدـهاشم  ياعّدا  لیاوا ، رد  خـساپ :
ردابتم ياه  هدهاشم  رتفم ، » باّذک  وهف  هّیکزلا  سفن  ینایفّـسلا و  لبق  هدهاشملا  یعّدا  نمف  : » دومرف ترـضح  یتقو  سپ  .دوب  هارمه 

.تسا هدوب  رظن  دروم  تباین ) ياعّدا  اب  هارمه  هدهاشم   ) هدننک لاؤس  ینهذ 

ياعّدا یـسک  رگا  ام  نامز  رد  نآلا  ینعی ، دینک ، بیذکت  ار  تباین  ياعّدا  دـنیامرفب  تحارـص  اب  دنتـسناوت  یمن  ترـضح  ایآ  راظتنا :
؟ درک شبیذکت  دیابن  درک  هدهاشم 

.درک بیذکت  دیاب  ار  اهنیا  هک  دنراد  تباین  ياعّدا  دارفا  زا  یخرب  .تسین  بیذکت  هب  مزال  درادن ، تباین  ياعّدا  رگا  هن ، خساپ :

؟ دوب يا  هنیرق  هب  فوطعم  هک  نیا  ای  تشاد  يا  همزالم  هّصاخ  تباین  اب  هدهاشم  فرص  يرغص ، تبیغ  رد  ایآ  راظتنا :

.تباین اب  ینعی ، هدهاشملا ؛ » قلطت  ام  دنع  لصالا  : » خساپ

.دنک کیکفت  تساوخ  مالّسلا  هیلع  ماما   (1)« هباینلا اهعم  ینعی  يرغصلا  هبیغلا  یف  هدهاشملا  قلطت  ام  دنع  »

؟ دراد دوجو  يوغل  ظاحل  زا  همزالم ، نیا  ایآ  راظتنا :

؛ » نالف هدهاش  : » دـنتفگ یم  تقو  نآ  یلو  دـهد ؛ یمن  ار  تباین  يانعم  تسا و  تباین  زا  ّمعا  هدـهاشم  تسا : هدوب  فرع  هن ، خـساپ :
.تسا هدش  یفن  تیاور  رد  هدهاشم  عون  نیا  .درک  تباین  ياعّدا  ینعی ،

 . دننک یم  اعّدا  نآلا  هک  يا  هدهاشم  تسا ؟ هدهاشم  مادک  یفنم ، هدهاشم  نیا  . . . 

132 ص :

، تسا هتفر  راک  هب  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  صاـخ  یتفـص  طرـش و  دـیق و  نودـب  هدـهاشم »  » ریبعت هاـگره  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
.دشاب یم  ظوحلم  نآ  رد  تباین »  » يانعم
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.دوش یم  لطاب  لالدتسا  دمآ ، لامتحا  یتقو  تسا ؟ هّصاخ  هدهاشم  ای 

ییاعّدا .دنا  هدروآ  اه  تمارک  دنتـسه و  ملاس  ّساوح  ياراد  راگزیهرپ و  صاخـشا  دـنا ؛ هدرک  اعّدا  يربک ، تبیغ  رد  هک  یـصاخشا 
(1) .تسا هدشن  هدهاشم ، نیا  یفن  هک  نیا  يارب  تسا  یفاک  نیا  دنرادن و  مه 

: دوش یم  هراشا  اهخساپ  اهلاؤس و  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هداد  بیترت  ییوگتفگ  دیتاسا  زا  رگید  یکی  اب  صوصخ  نیمه  رد 

ای تباین  ياعّدا  مدع  ضرف  رب  ینعی  دیراد ؟ يرظن  هچ  هدومرف ، بیذکت  ار  هدهاشم  نایعّدم  هک  فیرـش  عیقوت  دروم  رد  امـش  راظتنا :
؟ دراد دوجو  تاقالم  ناکما  مه  زاب  عیقوت ، نیادوجواب  ایآ  ترافس ،

.تسا طابترا »  » بصنم ماقم و  بیذکت  یفن و  - دنا هتفریذپ  مه  هعیش  ياملع  رتشیب  هک  - عیقوت نیا  تسرد  يانعم  خساپ :

؟ تسا تباین »  » امش روظنم  ایآ  راظتنا :

ره اب   ) تسا بیذکت  دروم  دشاب ، طابترا  ّتیهام  یعّدم  صخـش  هک  نیمه  هکلب  دشاب ، حرطم  تباین »  » هژاو امتح  تسین  مزال  خساپ :
نآ مدـع  هب  ملع  ام  درادـن و  دوجو  یهاگیاج  نینچ  هک  ارچ  .و ). .  لاناک  ریفـس ، طبار ، طاـبترا ، یگدـنیامن ، لـثم  دـشاب  هک  یظفل 

.میراد

ياوغا ندروخ و  بیرف  اب  اّما  دـشاب ، هدـش  فّرـشم  مه  هجرف  هّللا  لّجع  نامز  ماما  تمدـخ  عقاو  رد  يدرف  اسب  هچ  دراوم  یـضعب  رد 
.دنک حرطم  نیغورد  ياعّدا  دنادرگرب و  لطاب » ّتیهام   » نامه هب  ار  فّرشت  نیا  سفن ،

، يرغص تبیغ  نامز  رد  هک  نیا  رب  ینبم  میراد ؛ یتایاور  قودص  خیش  نیدلا  لامک  ینامعن و  تبیغ  یـسوط ، خیـش  تبیغ  باتک  رد 
رد الثم  تسا ؛ هدوب  ندز  رشت  بیدأت و  تروص  هب  نانآ ، فّرشت  اّما  دنا ؛ هدش  فّرشم  هجرف  هّللا  لّجع  ترـضح  تمدخ  دارفا  یخرب 
رد .داد  دوخ  راوخ  بارـش  رـسپ  هب  ار  لوپ  نآ  اّما  .دروآ  اج  هب  یّجح  ترـضح ، تباـین  هب  هک  تفرگ  یتفگنه  لوپ  یـصخش  قارع ،

َدَعب یمعَت  نأ  ّالا  َكارَا  ال  نَِمل ؟ اهیطُعت  نَّمَع و  ُهباینلا  خیـش ! ای  ییحَتـسَت  امَا  : » دندومرف وا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  فّرـشت ،
 . ایح ایآ  درم ! يا  موی ؛ اذک 

133 ص :

.یناروک یلع  خیش  داتسا  اب  وگتفگ  رد  ص 72 و 73  ش 2 ، لّوا ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 1
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زا دعب  و  يا » هدش  انیبان  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  تمنیب  یم  يدرک ؟ راذـگاو  یـسک  هچ  هب  وت  دوب و  هک  زا  تباین  ینک ؟ یمن 
.دش روک  صخش  نآ  زور ، لهچ 

نیا دنشاب ، هتـشاد  .و . .  ترافـس  تباین ، یگدنیامن ، ياعّدا  یناسک  رگا  هک  دنا  هتفگ  ار  بلطم  نیا  هعیـش ، ياملع  رتشیب  لاحره ، هب 
.دراد دوجو  ّتیهام  نیا  نالطب  رب  یلقن ، یلقع و  ّهلدا  تسا و  یلطاب  ياعّدا 

؟ دینک یم  هدافتسا  ار  .و . .  ترافس  تباین ، یعّدم  بیذکت  هدهاشم ، ) نایعّدم  بیذکت   ) عیقوت ترابع  زا  امش  لیلد  هچ  هب  راظتنا :

.دنا هدرک  رکذ  ار  ییاه  هنیرق  بلطم ، نیا  يارب  ناگرزب  خساپ :

نآ هک  میمهف  یم  میناوـخب ؛ لـیذ  اـت  ردـص  زا  ار  عـیقوت  رگا  .تسا  هدـش  رداـص  مراـهچ  بیاـن  رمع  رخاوا  رد  فیرـش ، عـیقوت  نـیا 
(1) .درادن دوجو  یتباین  رگید  روهظ ، نامز  ات  هک  دنا  هدوب  بلطم  نیا  نایب  ددص  رد  ترضح ،

هدومرف ناـشیا  .مینک  یّقلت  هلأـسم  رد  ییاـهن  يدـنب  عمج  ناونع  هب  میناوـت  یم  ار  هنیمز  نیا  رد  دـیلقت  راوـگرزب  عـجارم  زا  یکی  رظن 
: تسا

دنهاوخب دننک و  تباین  ياعّدا  هک  دنشاب  یناسک  تسا ، هدش  هدناوخ  يرتفم  باّذک و  هدهاشم » یعّدم   » هک نیا  زا  دارم  تسا  نکمم 
تمدخ هب  صاخشا  فّرشت  عوقو  تایاکح و  نیمه  و  دنیامن ؛ یفّرعم  مدرم  ماما و  نیب  هطساو  ار  دوخ  یبایفرش ، هدهاشم و  يوعد  اب 

یفن دوـصقم ، هکلب  تسین ، دارم  یبایفرـش ، هدـهاشم و  قـلطم  یفن  عـیقوت ، نیا  رد  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  هـنیرق و  مـه ، ترـضح  نآ 
.دشاب تباین  هب  یّصاخ  صخش  نییعت  رب  لیلد  هک  تسا  ییاعّدا 

هب ار  طابترا  هدهاشم و  یـسک  رگا  ینعی  دـشاب ؛ طابترا  هدـهاشم و  ندوب  يرایتخا  ياعّدا  یفن  روکذـم  عیقوت  زا  دارم  تسا  نکمم  و 
، دنک یم  ادـیپ  طابترا  ای  دوش ، یم  بایفرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  دـهاوخب  تقوره  هک  تروص  نیا  هب  دـنک ، اعّدا  دوخ  رایتخا 

تاحیـضوت عیقوت ، نیا  نوماریپ  نیا ، رب  هوـالع  .تسین . . .  هتفریذـپ  يربـک  تبیغ  رد  يدـحا  زا  اـعّدا  نیا  تسا و  يرتـفم  باّذـک و 
.5(2) .تسا هدش  لقن  يرون  ثّدحم  موحرم  يوأملا » هّنج   » لثم ییاهباتک  رد  دنا و  هداد  مالعا  ياملع  زین  يرگید 

134 ص :

.دنس دّمحم  داتسا  اب  وگتفگ  رد  ص 33 و 34  ش 3 ، مود ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 1
ص 64 و 65. یناگیاپلگ ، یفاص  یمظعلا  هّللا  هیآ  شسرپ ، هد  خساپ  - 2
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تیؤر ياعّدا  دروم  رد  غورد  هابتشا و  تلاصا  یسررب  دقن و 

یکی رظن  درک ؟ در  دیاب  ای  تفریذپ  دیاب  تسیچ ؟ هفیظو  تیؤر ، یعّدم  اب  دروخرب  رد  هک  میزادرپ  یم  بلطم  نیا  یسررب  هب  نونکا 
: تسا نینچ  هلأسم  نیا  رد  هزوح  مرتحم  دیتاسا  زا 

ناوت یم  تسا ، نئارق  اـب  هارمه  هچ  نآ  خـساپ : تسا »؟ هتفرگن  تروص  یتاـقالم  هک  تسا  نیا  لـصا  : » تفگ ناوـت  یم  اـیآ  راـظتنا :
(1) .درک در  ناوت  یمن  هک  روط  نامه  تفریذپ ، ناوت  یمن  ار  اعّدا  فرص  ّالا  تفریذپ و 

دـنناد و یم  يراـج  ار  غورد  هابتـشا و  تلاـصا  مالّـسلا ،  هیلع  ناـمز  ماـما  تیؤر  ياـعّدا  دروـم  رد  هک  تسا  یناـسک  ّدر  خـساپ  نیا 
(3) «. (2) بذکلا هابتشالا و  هیف  لصالا  .تبثی  یّتح  بذکلا  هیف  لصالا  : » دندقتعم

تباث یعّدـم  قدـص  یتقو  ات  مییوگب  مینادـب و  يراج  ار  غورد  هابتـشا و  تلاصا  دروم ، نیا  رد  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو 
یفرع و يانعم  بذک »  » و هابتـشا »  » زا هدـنیوگ  دارم  هک  تسا  یـضرف  رد  نیا  .میراذـگب  وا  نخـس  ندوب  غورد  رب  ار  انب  دـیاب  هدـشن ،

میهاوـخ نآ  یـسررب  هب  ثحب  همادا  رد  هک  تـفرگ  رظن  رد  ناـشیا  دوـصقم  يارب  ناوـت  یم  مـه  يرگید  ياـنعم  .دـشاب  نآ  لوادـتم 
.تخادرپ

: تسا هدش  حرطم  لیذ  باوج  لاؤس و  رد  هک  تسا  نامه  دروم  نیا  رد  حیحص  عضوم 

(4)« .دینک بیذکت  دراد  ار  تیؤر  ياعّدا  هک  یسک  : » تسا تیاور  رد  راظتنا :

صاخ تباین  دیوگب : دهاوخ  یم  ترـضح  هک  تسا  نیا  هنیرق  نآ  .دـنک  یم  نشور  ار  شیانعم  هک  دراد  يا  هنیرق  هلمج  نیا  خـساپ :
ندوب باب »  » دنک و ار  رادید  ياعّدا  یـسک  رگا  هک  میمهفب  هنوگ  نیا  ار  هلمج  نیا  ام  هک  دوش  یم  ببـس  هنیرق  نیا  .تسا  هدش  مامت 

 . دوش بیذکت  دیاب  دیوگب ، دهاوخب  ار  ندوب  صاخ » تباین   » و

135 ص :

.يزاّرخ هّللا  هیآ  اب  وگتفگ  رد  ص 60  ش 8و9 ، موس ، لاس  راظتنا ، همانلصف  - 1
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میریذپ یم  دشاب ، هتشاد  تّحص  رب  هنیرق  رگا  دوش ؟ بیذکت  ارچ  دشاب ، هتشادن  ار  ندوب  باب  صاخ و  تباین  ياعّدا  یسک  رگا  ّالا  و 
(1) .میریذپ یم  هن  مینک و  یم  شّدر  هن  میرادن و  وا  راک  هب  يراک  ّالا  و 

تیؤر یعّدم  بیذکت  موزل  ياعّدا  یسررب 

دیتاسا زا  یخرب  .میزادرپ  یم  زین  نآ  یسررب  لقن و  هب  ثحب  لیمکت  يارب  هک  هدش  زاربا  يرگید  رظن  حیحص ، شرگن  نیا  لباقم  رد 
: دنا هدومرف  نینچ 

.دیا بیذکت  هب  رومأم  امـش  هک  یلاح  رد  دیدید ، ار  نامز  ماما  اقآ  امـش  میدینـش  ام  اقآ  دـندرک : لاؤس  یتقو  مه  مولعلا  رحب  دیـس  زا 
(2) .درادن ّتیعقاو  نیا  هن  دییوگب : هلب ، متفگ  مه  هدنب  رگا  دنتفگ :

ناشیا نخس  دوش  نشور  ات  میهد  رارق  لّمأت  دروم  اقیقد  هدش ، لقن  مولعلا  رحب  دّیس  زا  هک  ار  ییارجام  دیاب  هاگدید  نیا  یسررب  يارب 
راد  » باتک زا  یقارع  دومحم  خیش  همّالع  موحرم  لقن  قباطم  ار  ناتساد  لصا  ام  .ریخ  ای  دنک  یم  دییأت  ار  قوف  هاگدید  ایآ  هدوب ، هچ 

عیقوت هب  هراشا  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تیؤر  ناـکما  هراـبرد  ثحب  تبـسانم  هب  ناـشیا  .میروآ  یم  مالـسلا »
ینامـسآ هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  ار  هدـهاشم  یعّدـم  نآ ، نایاپ  رد  هک  تسا  هدرک  دوخ  مراهچ  بیاـن  هب  ترـضح  فیرش 

: دیامرف یم  فیرش  عیقوت  زا  تمسق  نیا  حیضوت  رد  سپس  .دنا  هتسناد  باّذک 

یعّدـم دـیامرف : یم  هک  تسا  نآ  نیا  دـّیؤم  و  .دـشاب . .  تلاکو  ترافـس و  صوصخ  رد  هدـهاشم  ياعّدا  هدـهاشم ، ياعّدا  زا  دارم 
.دنکن قدص  ارتفا  نکل  تلاکو  ياعّدا  نودب  هدهاشم  ياعّدا  رب  دنک  قدص  هچرگا  بذک ، هک  اریز  .دشاب  وگارتفا  باّذک و  هدهاشم 

وا هک  یهدب  یسک  هب  تبسن  نآ  وحن  و  ندرک ) لیکو   ) لیکوت و  نداد ) رارق  بیان   ) هبانتـسا لثم  ار  يراک  هک  دشاب  نآ  ارتفا  هک  ارچ 
تیؤر رابخا  اب  تافانم  ربخ  نیا  دیوگ : یم  هدرک و  هجو  نیا  هب  حیرـصت  عیقوت  نیا  رکذ  زا  دعب  زین  یـسلجم  همّالع  .دـشاب . .  هدرکن 

.3(3) .درادن
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تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ناکما  مدع  رب  ّلاد  رابخا  یسررب 

هیلع ماما  تیؤر  مدـع  رب  تلالد  اهنآ  رهاـظ  هک  دـنک  یم  يرگید  راـبخا  هب  هراـشا  دوخ  ثحب  همادا  رد  مالـسلا » راد   » باـتک ّفلؤم 
سانلا و ال يری   » ریبعت نآ  رد  هک  تسا  ّجـح  مسوم  ثیدـح  ریظن  یثیداحا  راـبخا ، نیا  زا  دارم  .دراد  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  مالّـسلا 
ثیدح و نیا  رهاظ  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  .میدومن  هراشا  نآ  حیحـص  يانعم  هب  شخب  نیمه  زا  لّوا  لصف  رد  ام  هدمآ و  هنوری »

ثیداحا هنوگ  نیا  دوجو  لیلد  هب  ایآ  ریخ و  ای  دـنک  یم  تلالد  یّلک  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  یفن  رب  دـشاب ) رگا   ) نآ لاثما 
ياه خـساپ  نایب  زا  لبق  تسا  بوخ  مییامن ؟ بیذـکت  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تیؤر  نایعّدـم  میناوت  یم 

: میزادرپب هدش ، رکذ  راظتنا »  » همانلصف رد  هک  یباوج  لاؤس و  لقن  هب  یقارع  همّالع 

.دننیب یم  ار  مدرم  ناشیا  یلو  دننیب  یمن  ار  ناشیا  مدرم  .دننک  یم  ادیپ  روضح  جح  مسوم  رد  ترضح  هک  میراد  تایاور  رد  راظتنا :
؟ دناسر یمن  ار  تیؤر  ناکما  مدع  اهنیا  ایآ 

.دناسر یمن  ار  ّتیمومع  نیا  هن ، خساپ :

؟ هچ ینعی  ّتیمومع  راظتنا :

ار ناشیا  اج  نالف  ای  هّکم  رد  ام  دـنیوگ  یم  نانآ  دوش ، یم  رهاظ  یتقو  ترـضح  ور  نیازا  دـننیب  یم  اـه  یلیخ  هک  نیا  ینعی  خـساپ :
.میدوب هدید 

؟ درادن ّتیمومع  تیاور  نیا  دنا ، هدید  ار  ترضح  ارتاوتم  نوچ  دییامرف : یم  تیاور  نیا  لباقم  رد  امش  راظتنا :

 . . . .درادن تلالد  یفن  رب  نیا  خساپ :

؟ درادن یفن  ارچ  راظتنا :

دنچ یلو  دننیب  یمن  ار  وا  مدرم  دـیایب ، مق  هب  هنایفخم  رفن  کی  الثم  .دـنیبب  رفن  کی  دـیاش  اّما  مدرم ، مومع  ینعی  مسوم  مدرم  خـساپ :
(1) .درادن تافانم  الصا  دننیب ، یم  ار  وا  رفن 

 . ماما تیؤر  یفن  هجو  چیه  هب  رابخا  هنوگ  نیا  رهاظ  هک  تسا  نشور  نایب  نیا  قبط 
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نیلّوا ناونع  هب  - رت لماک  تروص  هب  هّتبلا  - نایب نیمه  .دنک  یمن  يربک  تبیغ  نامز  رد  یّـصاخ  هّدع  هلیـسو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز 
: تسا هدمآ  تیؤر  ناکما  رب  ّلاد  ثیداحا  رابخا و  نیا  نیب  عمج  رد  یقارع  همّالع  خساپ 

راظنا زا  بیاغ  ار  نج  هکئالم و  هک  نانچ  ناشیا  همه  هن  دشاب ، یم  مدرم  بلاغ  زا  راتتـسا  تبیغ و  اهنآ  هب  دارم  سپ  رگید ، رابخا  اّما 
ار رـضخ  نینچمه  دننیب و  یم  هدید و  ار  نج  زا  یخرب  مدرم  زا  یـضعب  دنا و  هدـید  ار  هکئالم  یـضعب  ایبنا  یـضعب  هک  نآ  اب  دـنیوگ 

(1) .هدش هدید  دنیوگ و  بیاغ 

: تسا نینچ  ناشیا  رگید  خساپ 

یمن دـننیب و  یم  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  رایـسب  راـبخا  هک  نآ  اـب  دوـش  یمن  هدـید  هک  تسا  نآ  راـبخا  نیا  رهاـظ  هک  نآ  هوـالع  هب 
(2)  . . . . مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  یفریص  ریدس  ربخ  لثم  دنسانش 

.میا هدومن  لقن  لّوا  لصف  رد  شیانعم  حیضوت  اب  هارمه  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ام 

تیؤر یعّدم  هرابرد  مولعلا  رحب  همّالع  رظن 

: یقارع همّالع  موس  خساپ  اّما 

نیا .مهریغ . .  باحـصا و  تاقث  زا  رایـسب  تعامج  زا  هحیرـص  راـبخا  اـب  دـنک  یمن  هضراـعم  تاـیاور  نیا  رهاـظ  هک  نآ  هوـالع  هب 
هچ میرادرب  مینادـب ) مومع  رد  رهاظ  ار  اهنآ  رگا   ) رابخا نیا  رهاوظ  زا  تسد  هک  دـیاب  جـالعال  سپ  دـننوزفا  رتاوت  ّدـح  زا  تعاـمج 

.دشابن رهاظ  هک  نآ  ياج 

ایآ هک  دیـسرپ  وا  زا  راّضح  زا  یـصخش  .مدوب . .  هتـسشن  دّیـس  يولهپ  رد  هک  هدرک  لقن  مولعلا . . .  رحب  دّیـس  نادرگاش  زا  هک  نانچ 
هدهاشم یعّدـم  هک  تسا  نآ  رابخا  یـضعب  رهاظ  دومرف : تشادرب و  رـس  دّیـس  تسا ؟ نکمم  راصعا  نیا  رد  تّجح  ترـضح  تیؤر 

لاح دید و  ناوتن  ار  وا  هنوگچ  ینعی  هردص »؟ یلا  ینّمض  دق  فیک و  : » دومرف هتسهآ  تخادنا و  ریز  هب  رس  نآ  زا  دعب  .تسا  بذاک 
؟(3)5. دینابسچ دوخ  هنیس  هب  ارم  هک  نآ 
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رگا دیتسه و  بیذکت  هب  رومأم  امش   » هک دنا  هتفگن  زگره  ناشیا  مولعلا ،  رحب  دّیـس  زا  لوقنم  ياعّدا  فالخرب  هک  دوش  یم  هظحالم 
سکع تسرد  ناشیا  شیامرف  .داد  ناوت  یمن  مولعلا  رحب  بانج  هب  یتبـسن  نینچ  درادـن »! ّتیعقاو  نیا  دـییوگب : هلب ، متفگ  مه  هدـنب 

هنوگ نیا  ناوت  یمن  دـیابن و  اّما  تسا ؛ هدـهاشم  یعّدـم  ندوب  بذاک  رابخا ، زا  یـضعب  رهاظ  دـنچره  هک  دـنا  هدومرف  .تساعّدا  نیا 
.دومن انعم  رهاظ  فالخ  ار  اهنآ  دیاب  هکلب  درک ، ناش  يرهاظ  يانعم  رب  لمح  ار  رابخا 

زین مولعلا  رحب  دّیـس  زا  لوقنم  نخـس  نیمه  دش ، نایب  هنوری » ال   » ریظن يرابخا  زین  و  هدـهاشم »  » يانعم هرابرد  هک  یتاحیـضوت  اب  هّتبلا 
تلالد يربک  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیؤر  یفن  رب  ثیداحا  نیا  رهاظ  هک  نیا  اذل  دوش و  یم  عقاو  لاکـشا  هشقانم و  دروم 
موحرم مالک  زا  نیاربانب  .میرادرب  تسد  اهنآ  يرهاظ  يانعم  زا  دیاب  دشاب ، نینچ  مه  ضرف  هب  لاح  .تسین  مولعم  مّلـسم و  دنک ، یم 

.دنا هدوب  تیؤر  یعّدم  بیذکت  موزل  هب  لئاق  ناشیا  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  مولعلا  رحب 

لمع رد  تیؤر  یعّدم  بیذکت 

لوادـتم یفرع و  يانعم  دـیا » بیذـکت  هب  رومأم  امـش  : » دـنا هدومرف  مولعلا  رحب  همّـالع  لوق  زا  هک  یمرتحم  داتـسا  دارم  تسا  نکمم 
رد هّیملع  هزوح  دیتاسا  زا  رگید  یکی  .دشاب  اعّدا  نیا  رب  یلمع  رثا  ندرکن  راب  ناشدوصقم  هکلب  دـشابن ؛ نتـسناد ) وگغرد   ) بیذـکت

: تسا هدومرف  رظنراهظا  نینچ  صوصخ  نیا 

چیه نیا  [ یلو  ] دنتـسه رکنم  یـضعب  مه  ار  نیا  .دسر  یم  ترـضح  دوخ  تمدـخ  مولعلا  رحب  موحرم  ریظن  هک  تسا  نآ  موس  شخب 
ترـضح تمدخ  نم  دیوگب  درادـن  قح  درف  -1 دراد : دوـجو  هلأـسم  ود  شخب  نیا  رد  اـّما  دراد  مه  ناـکما  هکلب  درادـن ، يداعبتـسا 

راب یلمع  رثا  هکلب  دیوگ ، یم  غورد  وا  دییوگن  ینعی  دینک  بیذکت  امـش  هک  دنا  هتفگ  ام  هب  .مینک  لوبق  میرادن  قح  ام  -2، ما هدیسر 
.4 (1) .تسین تسا ، ندید  لباق  ریغ  ترضح  دییوگ و  یم  غورد  امش  هک  نیا  يانعم  هب  بیذکت  دینکن 

139 ص :
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يانعم هب  بیذـکت  هک  تسا  نیا  ناشیا  دارم  .تسا  مود  هلأسم  دروم  رد  یلعف  ثحب  میا ، هدرک  دـقن  لقن و  البق  ار  ناشیا  لّوا  ياعّدا 
نیاربانب .دوش  راتفر  وگغورد  نوچمه  یعّدم  صخش  اب  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، - عقاو رد   - تیؤر یعّدم  نتـسناد  وگغورد 

نیا رد  هک  مینادـب  وگغورد  اـتقیقح  ار  صخـش  هک  اـنعم  نیا  هب  یهاـگ  دور : یم  راـک  هب  اـنعم  ود  هب  بیذـکت )  ) نتـسناد وـگغورد 
وا اب  ینعی  مینادب ، وگغورد  نامراتفر  هوحن  رد  ار  وا  هک  نیا  رگید  يانعم  .میا  هتـسناد  قساف  اذـل  هریبک و  هانگ  بکترم  ار  وا  تروص 

.میا هدادـن  رثا  بیترت  شیاعّدا  هب  زین  لمع  رد  یلو  میا  هدرکن  مهّتم  قسف  هانگ و  هب  ار  وا  تروص  نیا  رد  .مینک  وگغورد  درف  هلماعم 
هوحن هک  نیا  هکلب  دشاب ، یمن  ثحب  ّلحم  ریخ ، ای  هدش  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدـخ  اعقاو  یعّدـم  صخـش  هک  نیا  سپ 
یعرـش تابثا  هک  تسا  يدروم  هقف ، رد  هلأسم  نیا  هیبش.تسوگتفگ  ثحب و  دروم  دـشاب ، هنوگچ  دـیاب  یـصخش  نینچ  اب  اـم  راـتفر 
تابثا زا  روظنم  .دوش  یم  تابثا  اعرش  لداع  دوهـش  تداهـش  اب  لاّوش  هام  لاله  الثم  دریذپ ؛ یم  تروص  نادهاش  تداهـش  اب  يزیچ 

کی طقف  رگا  لاح  .دوش  یم  بجاو  دعب  زور  راطفا  ددرگ و  یم  ّبترتم  نآ  رب  ّصاخ  یعرش  ماکحا  هک  تسا  نیا  هام  لاله  یعرش 
ّبترتم وا  ياعّدا  رب  هام  نآ  ّصاخ  راثآ  ددرگ و  یمن  تباث  ادّبعت  اعرـش و  لاّوش  هام  عورـش  دوش ، لاّوش  لاله  تیؤر  یعّدم  دـهاش ،

هب وا  بیذکت  اّما  دوش ، یمن  بترتم  شیاعّدا  رب  یعرش  رثا  چیه  نوچ  دوش  یم  بیذکت  المع  یعّدم  درف  تروص  نیا  رد  .دوش  یمن 
.ددرگ یمن  طقاس  زین  تلادع  زا  اذل  تسین و  وا  نتسناد  قساف  وگغورد و  يانعم 

بیذـکت یعّدـم  صخـش  ینعی  دوش ، راتفر  هنوگ  نیا  دـیاب  هک  دـندقتعم  یخرب  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تیؤر  ياـعّدا  دروم  رد 
داتـسا دارم  دـیاش  .مینکن  راب  یلمع  راثآ  شیاعّدا  رب  هک  انعم  نیا  هب  افرـص  هکلب  مینادـب ، وگغورد  ار  وا  هک  انعم  نیا  هب  هن  اّما  ددرگ ،

بذـکلا هیف  لصالا  تسا و  يراج  غورد  هابتـشا و  تلاصا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ياعّدا  دروم  رد  : » دوب هدومرف  هک  یمرتحم 
نآ رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندـید  یلمع  راثآ  ناوت  یمن  تیؤر  ياعّدا  فرـص  هب  هک  نیا  ینعی  .دـشاب  اـنعم  نیمه  تبثی » یّتح 

يزیچ نامه  هدنیوگ  دوصقم  تروص  نیا  رد  .میرامشب  وگغورد  ار  یعّدم  هک  نیا  هن  دومن ، بترتم 
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رد - تیؤر یعّدم  ندوب  وگغورد  ای  وگتـسار  هب  يراک  ام  هک  دیامرفب  دهاوخ  یم  ناشیا  .دـشاب  یم  ثحب  ّلحم  اج  نیا  رد  هک  تسا 
اعرـش صخـش  تیؤر  یتقو  اـت  دومن و  راـب  اـعّدا  نیا  رب  یلمع  راـثآ  ناوت  یم  عقوم  هچ  هک  مینادـب  میهاوخ  یم  هکلب  میرادـن ، - عقاو

.دوش تابثا  اعّدا  نآ  هک  یتقو  ات  تسا  راثآ  نیا  ّبترت  مدع  لصا ، نیاربانب  .ددرگ  یمن  راب  نآ  رب  یلمع  راثآ  دوشن ، تابثا 

: دوش هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  هاگدید  نیا  یسررب  رد 

تیؤر یعّدم  بیذکت  رب  لیلد  تّیمامت  مدع 

رایتخا رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیؤر  یعّدـم  بیذـکت  يارب  ینـشور  یعرـش  لیلد  ام  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  نانخـس  نیا  همه  - 1
یناـعم هک  تسا  فیرـش  عـیقوت  ناـمه  دوـش ، یم  حرطم  ثحب  نیا  رد  یعرـش  لـیلد  ناوـنع  هب  هک  يزیچ  نیرت  مهم  .میـشاب  هتـشاد 

موزل رب  عـیقوت  نیا  تلـالد  دراد ، دوـجو  نآ  ياـنعم  رد  هک  یفلتخم  تـالامتحا  هب  هّجوـت  اـب  .مـیدرک  لـقن  نآ  دروـم  رد  ار  یفلتخم 
.دنک یم  جراخ  ندوب  لیلد  ّتیحالـص  زا  ار  لیلد  فلتخم ، یناعم  لامتحا  دوجو  فرـص  دوش و  یمن  زارحا  تیؤر ، یعّدم  بیذکت 
نیمه لابند  هب  هک  تسا  نیا  بیجع  اـّما   (1) .دـنا هدرک  هراشا  دروم  نیا  رد  هّیملع  هزوح  دـیتاسا  زا  یکی  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا 

« .تبثی یّتح  بذکلا  هیف  لصالا  : » دنا هتفگ  نخس 

يراج ار  غورد  هابتـشا و  تلاصا  نآ ، دروم  رد  میناوت  یم  هنوگچ  درادن ، دوجو  تیؤر  یعّدم  بیذکت  موزل  يارب  يربتعم  لیلد  رگا 
، دنک ییاعّدا  يدروم  ره  رد  سکره  دنیوگب  دنا  هتساوخ  تسین ، روکذم  عیقوت  هب  رظان  ناشیا  نخـس  مییوگب  هک  نیا  رگم  مینادب ! ؟

تیؤر ياعّدا  دروم  رد  نوچ  دوش ، یم  هداس  رایـسب  هلأسم  تروص  نیا  رد  .مینک  بیذکت  ار  نآ  دیاب  هدـشن ، تباث  اعّدا  نآ  یتقو  ات 
 . ادیپ نانیمطا  شیاعّدا  هب  میناوت  یم  هدنیوگ ، قدص  نئارق  دوجو  هب  هّجوت  اب  اهاعّدا  ریاس  نوچمه 
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مّلـسم و هاگدید ، نیا  نارادفرط  دوصقم  رب  عیقوت  تلالد  نیاربانب  .دنک  یمن  داجیا  رما  نیا  رد  یلکـشم  روکذم  عیقوت  دوجو  مینک و 
.تسین لدتسم 

زا دیاب  مینک ، هدافتـسا  تیؤر  یعّدم  بیذـکت  موزل  يارب  یعرـش  ربتعم  لیلد  کی  ناونع  هب  عیقوت  نیا  زا  میهاوخب  رگا  نیا  رب  هوالع 
رکذ هب  اـج  نیا  رد  اـم  .ددرگ  یـسررب  صوـصخ  نیا  رد  نارظن  بحاـص  رظن  تسا  بوـخ  سپ  .دـشاب  لوـبق  لـباق  زین  دنـس  تـهج 

.مییامن یم  لوکوم  دوخ  ّلحم  هب  ار  لماک  عماـج و  ثحب  مینک و  یم  اـفتکا  دروم  نیا  رد  ثیدـحلا  ملع  ناـگرزب  زا  یکی  شیاـمرف 
: دنا هدومرف  نینچ  يرمس  دّمحم  نب  ّیلع  هب  ترضح  عیقوت  لقن  زا  سپ  يرون  یسربط  نیسح  ازریم  همّالع  موحرم 

: تسا هجو  دنچ  هب  ربخ  نیا  زا  باوج  دنا و  هدومرف  بلطم  نیا  هب  هراشا  رگید  ربخ  دنچ  رد  زین  و 

سپ دـشابن ؛ نیقی  مزج و  ثروم  دوشن و  لـصاح  نآ  زا  یّنظ  زج  هک  دـندحاو  ربخ  نآ ، ریغ  فیعـض و  ربخ  نیا  هک : نآ  لّوا  باوج 
اهنآ زا  کی  ره  زا  دـنچره  دوش ، یم  ادـیپ  تایاکح  صـصق و  نآ  عومجم  زا  هک  یعطق  نادـجو  اب  دـنک  هضراعم  هک  درادـن  ّتیلباق 

هب هدرکن  لمع  تسا ، یسوط  خیش  هک  نآ  لقان  هک  یفیعض  ربخ  دوجو  تهج  هب  اهنآ  زا  ضارعا  تساور  هنوگچ  سپ  .دوشن . .  ادیپ 
.وا ریغ  هب  دسر  هچ  سپ  .باتک . .  نامه  رد  نآ 

انغا دـنا و  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  دـنا و  هدومرف  طبـض  بتک  رد  دـنراد و  لوبق  ار  عیاقو  نیا  لاثما  لاح ، ات  میدـق  زا  مالعا  ياـملع  و 
قیدصت وا  زا  ار  اهنآ  لاثما  لقن  دنا ، هتـشاد  وا  مالک  قدص  هب  نانیمطا  هک  ینومأم  هقث  ره  زا  دـنا و  هتفرگ  رگیدـکی  زا  دـنا و  هدومن 

(1) .دندرک یم  وا  اب  ماقم  نیا  ریغ  رد  هک  نانچ  .دنا  هدرک 

ینادجو زارحا  یعرش و  تابثا  نایم  توافت 

نیا ینعی  .تسا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  یعرـش  تابثا  نآ ، هیاپ  ساسا و  دـش ، هراشا  هاگدـید  نیا  نایب  رد  هک  روط  نامه  - 2
لاّوش 8. لاله  تیؤر  ياعّدا  اب  هقف  رد  هک  نانچ  .دوش  تابثا  اعرش  شیاعّدا  مزاول  هب  دّبعت  موزل  تیؤر ، یعّدم  کی  لقن  زا  هک 
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هک تسا  یلاح  رد  نیا  .دوش  یم  زّجنم  ناسنا  يارب  نآ  ّصاخ  ماکحا  ددرگ و  یم  تابثا  اعرش  رطف  دیع  لداع ، دهاش  دنچ  هلیـسو  هب 
یقاب ای  لاّوش  ندیـسر  ارف  هب  انادـجو  رگا  اّما  .ددرگن  لصاح  لاّوش  هام  لولح  هب  تبـسن  ینادـجو  نانیمطا  چـیه  ناسنا  يارب  اسب  هچ 

نآ قباطم  نیاربانب  .درادن  لاّوش  هام  تابثا  يارب  یعرـش  دهاش  لیلد و  هب  يزاین  رگید  دـنک ، ادـیپ  نیقی  نانیمطا و  ناضمر  هام  ندوب 
طقف لقن  زا  تسا  نکمم  نانیمطا  نیا  .دـنک  یمن  ادـیپ  یعرـش  هلّدا  هب  تبـسن  دـّبعت  هب  يزاین  دـیامن و  یم  لمع  هدومن ، نانیمطا  هچ 

.دوش تباث  انادجو  وا  ندوب  وگتسار  ینئارق  هب  اکّتا  اب  دوش و  لصاح  ناسنا  يارب  - لداع ریغ  مه  نآ  - رفن کی 

هب مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  رـضحم  هب  یفّرـشت  لقن  زا  یـسک  رگا  .تسا  روط  نیمه  انیع  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تیؤر  هلأـسم  رد 
فّرـشت ياعّدا  وا  يارب  .دوش  یم  زاین  یب  صوصخ  نیا  رد  يدـّبعت  یعرـش و  هنّیب  لیلد و  هظحالم  زا  رگید  دـسرب ، نیقی  ناـنیمطا و 

ربتعم نآ  لاثما  ای  عیقوت  ربخ  مه  رگا  تروص  نیا  رد  .يدّبعت  یعرـش و  هن  دوب  دهاوخ  ینادـجو  لیلد  روآ ) نانیمطا  نئارق  اب  هارمه  )
.تسا هتفای  نانیمطا  فّرـشت  عوقو  هب  انادجو  وا  نوچ  دوش ، یمن  وا  لماش  هاگدید ) نیا  رظندروم  يانعم  هب   ) بیذـکت هفیظو  دنـشاب ،
یعّدـم ندوب  وگتـسار  رب  دامتعا  هارمه  هب  ینئارق  دوجو  ـالومعم  .تسا  تّجح  دوش ، لـصاح  هک  ییـالقع  قیرط  ره  زا  ناـنیمطا  نیا 
فّرشت عوقو  هب  نیقی  عطق و  داجیا  ناسنا  يارب  اهاعّدا  نیا  کت  کت  رگا  لاح  .دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  نانیمطا  نیا  تیؤر ،

هب تبـسن  یعطق  نادجو  تافّرـشت ، تایاکح  صـصق و  عومجم  زا  - يرون ثّدحم  موحرم  شیامرف  هب  - هک تسا  نیا  لقاّدـح  دـنکن ،
یمن دوجو  هب  اهنآ  لولدـم  هب  تبـسن  دـّبعت  یعرـش و  ّهلدا  هب  عوجر  هب  يزاین  بیترت ، نیا  هب  دوش و  یم  لصاح  فّرـشت  عوقو  لصا 

.دوش یم  یفتنم  اعوضوم  دیتاسا ) یضعب  ياعّدا  دروم  يانعم  هب   ) بیذکت موزل  دیآ و 

همه ّدر  ای  شریذـپ  رد  القع  هک  یلاور  نامه  يربک ، تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  ياـعّدا  هلأـسم  رد  هک  نیا  هجیتن 
.درادن دوجو  دننک ، یم  ادیپ  تافّرشت  هب  نانیمطا  هک  یناسک  يارب  بیذکت  هفیظو  تسا و  لوبقم  هّجوم و  دنراد ، رگید  ياهاعّدا 
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، دـنا هتـشاد  وا  مالک  قدـص  هب  نانیمطا  هک  ینومأم  هقث  ره  زا  .مالعا . .  ياملع  : » دـنا هداد  رّکذـت  مه  يرون  همّالع  موحرم  هک  نانچ 
لقن دننام  تافّرـشت  لوبق  لقن و  هلأسم  ینعی  .دندرک » یم  وا  اب  ماقم  نیا  ریغ  رد  هک  نانچ  دنا ، هدرک  قیدصت  وا  زا  ار  اهنآ  لاثما  لقن 
رگید روما  هب  تبسن  يا  هناگادج  باسح  دوش و  یم  یبایزرا  یـسررب و  لوبق ، دروم  ییالقع  ياهرایعم  يرـس  کی  اب  ثداوح  ریاس 

.دنک یمن  ادیپ 

تافّرشت یعرش  تّیّجح  مدع  ای  تّیّجح 

، ثحب دروم  يانعم  هب  بیذکت  نیاربانب  دوش ، یمن  رظن  عرـش  رد  اهنآ  یلمع  راثآ  هب  هجو  چیه  هب  تافّرـشت  لوبق  لقن و  دروم  رد  - 3
اکّتا اب  ار  یلوقنم  فّرشت  ای  دننک  یم  لقن  ار  یفّرشت  هک  هاگآ  دارفا  املع و  زا  کی  چیه  .دنک  یمن  داجیا  بلطم  لصا  رد  ار  یلکشم 
دروم رد  یهقف  كردم  لیلد و  ای  دننک و  طابنتـسا  ار  یعرـش  مکح  کی  قیرط ، نیا  زا  دنهاوخ  یمن  دنریذپ ، یم  ییالقع ، نئارق  هب 

اریز تسا ، لصاح  لیصحت  وا ، ياعّدا  رب  یلمع  رثا  بیترت  مدع  يانعم  هب  تیؤر  یعّدم  بیذکت  نیاربانب  .دنیامن  هئارا  یّـصاخ  لمع 
لـقن و رد  هچ  نآ  .درگن  یمن  یعرـش  لـئاسم  زا  یکی  رد  یهقف  ذـخأم  عبنم و  ناونع  هب  صاـخ  فّرـشت  کـی  هب  یهیقف  چـیه  ـالمع 
ّتبحم و رتشیب  ندیـشچ  تفرعم و  دایدزا  بلق و  تّوق  ببـس  المع  هک  تساهنآ  یبلق  يداقتعا و  راثآ  تسا ، مهم  تافّرـشت  شریذپ 

نیا رد  هّیملع  هزوح  دیتاسا  زا  یکی  رظنراهظا  .ددرگ  یم  يربک  تبیغ  نامز  رد  - مدرم مومع  ای  - نایعیـش هب  تبـسن  ترـضح  تیانع 
: تسا یندینش  صوصخ 

ضوع دیاب  تسا و  هابتشا  يا ، هتشاد  هک  ییاوتف  نآ  : » دنیامرفب یهیقف  هب  ترضح  فّرـشت ، کی  نایرج  رد  مینک ، ضرف  رگا  راظتنا :
؟ دراد رابتعا  وا ، نادّلقم  ای  هیقف  دوخ  هرابرد  مکح  نیا  ایآ  دوش ، »

تمدـخ هک  دـمهفب  یلقن ، یلقع و  نیزاوم  قـبط  یـسک  رگا  هک : درک  حرطم  رت ، يا  هشیر  روـط  هب  ار  امـش  لاؤـس  ناوـت  یم  خـساپ :
البق هک  دنیامرفب  حرطم  ّتنس  باتک و  تامومع  يارب  یصّصخم  فّرشت  نآ  رد  ترضح  هک  دراد  ناکما  ایآ  هدش ، فّرشم  ترضح 

ار یخسان  هک  نیا  ای  تسا ؟ هدیسرن  هعیش  ياملع  تسد  هب 
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؟ دنیامرفب نایب  ار  یتالیوأت  ای  دننک و  حرطم 

- رتاوتم دیاش  -و  هضیفتسم تایاور  رد  اریز  دننک ؛ حرطم  ار  یخسان  ای  دراو  مکاح ، ترـضح ، هک  هدشن  عقاو  نونکات  رهاظ  بسحرب 
؛ تسا تّجح  امش  ّقح  رد  نم  ناردپ  زا  هدیسر  تایاور  نآرق و  اهنت  هک  هدیسر  ترضح  دوخ  زا  و  يرغص ، تبیغ  نارود  رد  مه  نآ 
، َتلِمَع امِهِّیَِابَف  َهیاورلا ، هذه  مالّسلا  هیلع  ِمظاکلا  نع  ُمتیَوَر  َهَیاوِرلا و  هذه  مالّسلا  هیلع  ِقِداصلا  ِنَع  متنأ  ُمتیَوَر  دق  : » دیامرف یم  الثم 
، دیا هدروآ  مه  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یتیاور  لباقم ) رد  و   ) دـیراد مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  امـش  ٌرَّیَُخم .» َتنَا 

ماما زا  دـیدرک ، لاؤس  هک  يدروم  نیا  رد  امـش  : » دـنا هدومرف  رگید  ياج  رد  .دـینک  لمع  اهنآ  زا  مادـکره  هب  هک  دـیتسه  ّریخم  سپ 
.تسا هدیسر  ترضح  زا  دنتسم  تاعیقوت  رد  رّرکم  روط  هب  بلطم ، نیا  و  دینک . » لمع  نامه  هب  دیراد ، تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 

نایب ای  لاـمعا  یـصیصخت  لـبق ، هّمئا  ياـه  صّـصخم  زا  ریغ  رـصع ، ّیلو  ترـضح  هک  میا  هدرکن  دروخرب  یعیقوت  هب  لاـح  هب  اـت  اـم 
نذا هک  یتقو  ات  تسا ، فیاظو  هدننک  نیمأت  هدش ، نایب  نیشیپ  ناماما  يوس  زا  هک  فراعم  ماکحا و  زا  يرادقم  نامه  .دشاب  هدومرف 

رّدـقم تسه و  ترـضح  دزن  ماکحا ، زا  يا  هتـسد  هک  دـنا  لئاق  املع  همه  ور  نیازا  .دوش  هداد  ناـشیا  دوخ  تسد  هب  قیاـقح ، روهظ 
؛ » دیدج مکحب  دیدج ، رمأب  یتأی  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  .دسرب  روهظ  نامز  هک  نیا  ات  دوشن ، لمع  رگید ، هّمئا  تسد  هب  هک  هدـش 

(1) .دوش یم  نایامن  روهظ  نامز  رد  اهنآ ، قیمع  نوطب  اه و  هولج  ماکحا ، رد  رییغت  ینعی ،

نانمؤم و هب  يدایز  تایانع  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  دوخ  هک  دیمهف  ناوت  یم  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 
تعیرـش لیمکت  ای  حیحـصت  هب  اه  تاقالم  نیا  قیرط  زا  هک  دنا  هتـساوخن  هجو  چـیه  هب  اّما  دـنا ، هتـشاد  ناشیا  رـضحم  هب  ناگتفایراب 

ای یـصخش  تالکـشم  عفر  هب  اعون  دوش ، یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  تافّرـشت  نیا  رد  هک  ینانخـس  نیاربانب  دـنیامرف و  مادـقا 
هک تفاـی  ناوت  یمن  اـه  تاـقالم  نیا  رد  يدروم  چـیه  دوـش و  یم  هصـالخ  اـهنیا  لاـثما  یعرـش و  ّهلدا  یخرب  دوـجو  هب  ییاـمنهار 

 . ترضح
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ار یّصاخ  فّرـشت  چیه  مه  هعیـش  ياهقف  املع و  .دنـشاب  هدرک  حرطم  دّیقم  ای  صّـصخم  نایب  تروص  هب  یّتح  ار  یعرـش  مکح  کی 
.دوش یمن  ّبترتم  ادّبعت »  » یفّرشت چیه  رب  یلمع  ماکحا  راثآ و  نیاربانب  دنناد و  یمن  تّجح »  » ادّبعت

نیا هب  .تسین  ّبترتم  يربـک  تبیغ  ناـمز  رد  ترـضح  تمدـخ  تافّرـشت  رب  يا  هدـیاف  نینچ  ـالوصا  هک  دـش  نشور  رگید  فرط  زا 
راثآ ّبترت  مه ، فّرـشت  یعّدم  قیدصت  تروص  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  رثا  یب  اج  نیا  رد  ثحب ، دروم  يانعم  هب  بیذکت  موزل  بیترت 
هتفگ هک  ییانعم  هب  - صاخ فّرـشت  کی  ّتیّجح  هب  لئاق  زین  هعیـش  ياملع  زا  کی  چـیه  تسا و  یفتنم  - دـّبعت يور  زا  - نآ رب  یلمع 
عطق نیا  هدش ، فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تمدخ  هک  دنک  نیقی  ییالقع  دهاوش  نئارق و  يور  زا  یـسک  رگا  اّما  .دنتـسین  - دش

رد تسا و  لصاح  ّتیّجح  نیا  دـسرب ، عطق  هب  فّرـشت  نیا  لقن  زا  هک  مه  يرگید  سکره  يارب  دراد و  ّتیّجح  عطاق  صخـش  يارب 
ناونع هک  نیا  هن  تسا  نیقی  عطق و  ّتیّجح  باب  زا  ّتیّجح  نیا  اـّما  .دوش  یم  راـب  نآ  رب  زین  ّتیّجح  مزاول  راـثآ و  همه  تروص  نیا 

(1) .دشاب تّجح  - فّرشت هب  نانیمطا  مدع  تروص  رد  یّتح  - ادّبعت اعرش و  ترضح ، تمدخ  فّرشت 

نیاربانب درادن و  ّتیّجح  ادّبعت  شدوخ  يربک ، تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  سپ 
ییالقع نانیمطا  عطق و  تاقالم ، کی  صوصخ  رد  یـسک  يارب  رگا  اّما  .ددرگ  یمن  ّبترتم  نآ  رب  ادّبعت  مه  یلمع  یعرـش  رثا  چیه 

زا ّتیّجح  نیا  اّما  دراد  ّتیّجح  عطاق ، صخش  يارب  صاخ  تاقالم  نآ  - يرگید هچ  دشاب و  هدش  فّرـشم  شدوخ  هچ  - دوش لصاح 
بیذکت موزل  عطاقریغ ، دروم  رد  سپ  .دشاب  تّجح  - دراد فّرشت  ناونع  هک  تهج  نآ  زا  - فّرشت هک  نیا  هن  تسا  عطق  ّتیّجح  باب 

هب وا  ضرف ، هب  انب  نوچ  دشاب ، یم  یفتنم  اعوضوم  بیذکت  مه ، عطاق  هب  تبـسن  تسا و  لصاح  یب  رثا و  یب  ثحب ) دروم  يانعم  هب  )
.دنکن 1. راب  نآ  رب  ار  عقاو  راثآ  دناوت  یمن  نیاربانب  دراد ، نیقی  عقاو 
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لوقنم تافّرشت  رب  دامتعا  ياهرایعم 

هب دیوگ ، یم  نخس  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  دوخ  فّرشت  زا  هک  یـسک  ربخ  نتفریذپ  يارب  مینیبب  دیاب  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
یلقع و ظاحل  زا  فّرـشت  یعّدـم  قدـص  نئارق  رگید  ریبعت  هب  .مینک  دامتعا  میناوت  یم  ییاهرایعم  هچ  رب  ییالقع  ینادـجو و  ظاـحل 

روآدامتعا القع  مومع  يارب  مهم  لئاسم  همه  دروم  رد  هک  تسا  يروما  نامه  نئارق  نیا  .تسا  ییاهزیچ  هچ  يدـّبعت ) هن   ) ینادـجو
.دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  يرتشیب  هّجوت  ّتقد و  اب  اج  نیا  رد  تسا و 

عرو و لها  رتشیب  يدرف  ردقچ  ره  .تسا  فّرشت  یعّدم  تقادص  يوقت و  هجرد  - دشاب هنیرق  نیرت  مهم  دیاش  هک  - نئارق نیا  زا  یکی 
.دنک یمن  ییاعّدا  دهدب ، دوخ  هابتـشا  رد  یفیعـض  لامتحا  رگا  .دنک  یم  طایتحا  ّتقد و  رتشیب  ییاعّدا  نینچ  نایب  رد  دشاب ، طایتحا 

فّرشت هب  نانیمطا  ناشدوخ  يارب  دننیبب ، يرادیب ) یّتح  ای   ) باوخ رد  ییابیز  تروص  ای  یشوخ  يوب  ای  يرون  هک  نیمه  یقّتم  دارفا 
یناوج هناصلاخ ، یلّـسوت  لابند  هب  رگا  نینچمه  .دـننک  یمن  مه  ییاعّدا  یلوا  قیرط  هب  دوش و  یمن  ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ 

هب مه  يربخ  نیاربانب  دنا و  هدید  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دننک  یمن  نیقی  دـننک ، هدـهاشم  گنرزبس  همامع  اب  ای  بسا  رب  راوس 
یمن دوخ  ماما  ار  وا  يروف  دهد ، ربخ  اهنآ  یناهنپ  ینورد و  رارـسا  یخرب  زا  يرادیب  ای  باوخ  رد  یـسک  رگا  زین  .دـنهد  یمن  یـسک 
هدید ار  دوخ  ماما  هک  دنهد  لامتحا  تسا  نکمم  نآ  لاثما  دراوم و  نیا  همه  رد  هّتبلا  .دننک  یمن  مه  فّرشت  ياعّدا  اتعیبط  دنرادنپ و 

.دنیوگب ینخس  دنا ، هدرکن  ادیپ  نانیمطا  ات  هک  نیا  زا  دوش  یم  عنام  ناشیا  عرو  يوقت و  یلو  دنا 

یـضترم خیـش  موحرم  ریظن  یناـسک  .مینیب  یم  دـنا ، هداد  دوخ  فّرـشت  زا  ربـخ  هک  یناـگرزب  یخرب  رد  ار  طاـیتحا  نیا  زا  رتـالاب  اـم 
فّرـشت ناتـساد  یتقو  دنا و  هتفر  هرفط  اعّدا ، نیا  زا  ادتبا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دوخ  فّرـشت  هب  لماک  نانیمطا  دوجو  اب  يراصنا 

.6(1) .دیوگن یسک  هب  يزیچ  دنتسه ، هدنز  ناشیا  ات  هک  دنا  هتفرگ  لوق  بطاخم  زا  دنا ، هدرک  حرطم  ار  دوخ 
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هدیدنسپ هداعلا  قوف  تافـص  زا  نیا  دننک و  حرطم  ار  دوخ  دنا  هتـساوخ  یمن  الّوا  ناراوگرزب  نیا  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  طایتحا  نیا 
یفیرعت شدوخ  زا  شدوخ  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسا ، نازیرگ  - نارگید ناـبز  زا  یّتح  - شلئاـضف بقاـنم و  رکذ  زا  هک  تسا  نمؤم 
دنمهفب یتقو  ماوع  مدرم  زا  يرایـسب  .دوشن  زاب  نارگید  اهنآ و  ّقح  رد  فازگ  لطاب و  ياـهاعّدا  باـب  دـنا  هتـساوخ  یم  اـیناث  .دـنکب 
ترافس تباین و  نامگ  اسب  هچ  دنرب و  یم  الاب  شیاعّدا  ّدح  زا  شیب  ار  وا  تسا ، هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  یـسک 

دندید یم  گرزب  ياملع  نیا  .تسا  يربک  تبیغ  نامز  رد  عّیـشت  یعطق  هدیقع  فلاخم  باب ، نیا  ندـش  زاب  دـننکب و  وا  ّقح  رد  مه 
یم مهارف  زاـب و  ـالماک  ضرغم  دارفا  هدافتـسا  ءوس  يارب  هنیمز  دوشن ، هتفرگ  ادـتبا  زا  ییاـهاعّدا  نینچ  ندـش  حرطم  يوـلج  رگا  هک 

.دوش

رهاظ دارفا  - نامدوخ ناـمز  هلمج  زا  - اـهنامز رتشیب  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  اـهطایتحا  اـه و  ّتقد  نیا  همه  لاـمعا  دوجو  اـب  نونکا 
ای لوپ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  غورد  هب  یناسک  يارب  دـنراد : يدایز  فازگ  ياـهاعّدا  هک  دـنروخ  یم  مشچ  هب  یحالـصلا 

مالّـسلا هیلع  ماما  مدرم و  نایم  طبار  ار  دوخ  دننک ! یم  رداص  عیقوت  نارگید  يارب  ناشدوخ  ملق  هب  ناشیا  بناج  زا  ای  دنرب ! یم  ماغیپ 
ناشدوخ رگا  هک  دـننک  یم  ادـیپ  سانلا  ماوع  دزن  یتّیعقوم  نانچ  ناشیا  زا  یـضعب  یهاگ  .لیطابا  روج  نیا  لاثما  دـننک و  یم  یفّرعم 

هب اهلد  بذج  يارب  هک  تسا  نیا  ناشداقتعا  دارفا  نیمه  زا  یخرب  دنریذپ ! ! یمن  اهنآ  زا  میتفگ ، غورد  ای  میدرک  هابتشا  دنیوگب  مه 
ابا الّوا  دوخ  فّرشت  لقن  زا  هک  یناگرزب  بیترت  نیا  اب  دننک ! لقن  ار  نیغورد  یفّرشت  نایرج  هک  دنتسه  زاجم  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس 

.دننک نینچ  هک  دنا  هتشاد  قح  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  تهارک ، اب  یتخس و  هب  نارگید  رارصا  اب  دعب  دنا و  هتشاد 

ثیداحا و هب  یهاگآ  .تسا  نید  رما  رد  وا  ندوب  ملاع  دنک ، یم  لقن  ار  یفّرشت  هک  یـسک  ییوگتـسار  صیخـشت  يارب  هنیرق  نیمود 
.دوش مک  رایسب  - يرادیب ای  باوخ  رد  - مالّسلا هیلع  ماما  صیخشت  رد  ناسنا  هابتشا  لامتحا  هک  دوش  یم  ثعاب  ّتنس  نآرق و  فراعم 

148 ص :

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


يربک تبیغ  نامز  رد  یعطق  تافّرشت  زا  يا  هنومن 

، دـنک یم  لقن  هچ  نآ  رب  ناسنا  دامتعا  دـشاب ، نید  هب  ناـهاگآ  اـملع و  زا  دوخ  تیؤر ، یعّدـم  رگا  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیمه  هب 
فّرشت نآ  تّحص  رب  دامتعا  مه  زاب  دشاب ، ناسانش  نید  ءزج  دنک ، یم  لقن  ار  يرگید  درف  فّرشت  هک  نآ  رگا  ای  .دوب  دهاوخ  رتشیب 

ناوت یم  دنشاب ، هتفریذپ  مّلسم  یعطق و  روما  ناونع  هب  ار  تافّرشت  زا  یضعب  هعیـش  ناگرزب  املع و  رگا  هک  اج  نآ  ات  .دوش  یم  رتشیب 
نب رفعج  مساقلا  وبا  خیش  بانج  هعیش  راوگرزب  ملاع  هک  تسا  یناتـساد  دراوم ، نیمه  زا  یکی  .درک  لماک  نانیمطا  دامتعا و  اهنآ  رب 

هک ینئارق  راوگرزب و  نیا  ردق  تلالج  هب  هّجوت  اب  هدومرف و  لقن  تارایزلا » لماک   » ردـق نارگ  باتک  ّفلؤم  یّمق  هیولوق  نب  دّـمحم 
باتک رد  يرون  ثّدـحم  موحرم  ار  ناتـساد  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  هعیـش  ناگرزب  املع و  مومع  لوبق  دروم  تسه ، ناتـساد  دوخ  رد 

.دنا هتشاذگ  هّحص  نآ  رابتعا  رب  دوخ  هّیلمع  هلاسر  همّدقم  رد  نآ  لقن  اب  مه  رصاعم  ياهقف  زا  یضعب  هدومرف و  لقن  بقاثلا » مجن  »

هک یلاس  نامه  {، 337  } متفه یس و  دصیس و  لاس  رد  تسا : هتفگ  هک  تسا  هدش  تیاور  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  زا 
نیا نم  هدمع  بلطم  رکف و  مدیسر ، دادغب  هب  یتقو  مدوب و  جح  مزاع  دندنادرگرب ؛ دندوب ، هدرب  نایجاح  هک  ار  دوسالا  رجح  هطمارق 

نوریب هدنک  شیاج  زا  ار  نآ  هک  مدوب  هدید  نانچ  اهباتک  رد  اریز  .تشاذگ  دهاوخ  دوخ  ياج  هب  ار  دوسالا  رجح  یـسک  هچ  هک  دوب 
مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ار  نآ  جاّجح ، نامز  رد  هک  نانچمه  دنک ، یم  بصن  شیاج  هب  نامز  تّجح  ار  نآ  دـنرب و  یم 

رّسیم متشاد  هک  يدوصقم  مدیسرت و  گرم  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دش  ضراع  نم  رب  یتخس  يرامیب  دادغب  رد  یلو  .تشاذگ  شیاج  هب 
.دیدرگن

رمع تّدـم  زا  نآ  رد  مدرپس و  وا  هب  يرهم  هب  رـس  هماـن  مدومن و  بیاـن  دوخ  بناـج  زا  دوب  ماـشه  نبا  هب  فورعم  هک  ار  يدرم  سپ 
نیا هک  تسا  نیا  نم  بلطم  ّمه و  مامت  متفگ  بیاـن  هب  .دـتفا و  یم  قاـفّتا  يراـمیب  نیا  رد  گرم  اـیآ  هک  نیا  مدوب و  هدیـسرپ  دوخ 

.متسرف یم  نیمه  يارب  ار  وت  يریگب و  ار  شباوج  دنک و  یم  بصن  شیاج  هب  ار  دوسالا  رجح  هک  یناسرب  یسک  هب  ار  هعقر 

شیاج رد  ار  دوسالا  رجح  هک  دش  رارق  مدش و  هّکم  دراو  یتقو  تفگ : ماشه  نبا 
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.منیبب دنک ، یم  بصن  ار  رجح  هک  ار  یـسک  مناوتب  ات  دـننک  عفد  نم  زا  ار  مدرم  ماحدزا  ات  مدرک  نّیعم  ار  يرفن  دـنچ  نم  دـنراذگب ،
مدـنگ یناوج  هک  نیا  اـت  .تفرگ  یمن  رارق  دوخ  ياـج  رد  هدروخ  ناـکت  رجح  دـنک ، بصن  شیاـج  رد  ار  نآ  تساوـخ  هکره  سپ 

زا دوب و  هدـشن  لـیاز  الـصا  اـیوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ  رارق  تشاذـگ و  شیاـج  رد  هتفرگ و  ار  رجح  دـمآ ، يور  شوخ  نوگ و 
.دش دنلب  مدرم  ياهادص  لاح  نیا  هدهاشم 

یم تسار  پچ و  هب  دوـخ  يوـلج  زا  ار  مدرم  متفر و  وا  یپ  زا  هتـساخرب و  ياـج  زا  .تفر  نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  تـشگرب و  سپ 
یمنرب وا  زا  مشچ  نم  دندرک و  یم  زاب  نم  يارب  ار  هار  مدرم  تهج  نیدب  ملقع و  مک  هک  دندرک  لایخ  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  مدنار 

.مدیسر یمن  وا  هب  دوجو  نیا  اب  یمارآ ، اب  وا  متفر و  یم  باتش  تعرس و  اب  نم  .دش  ادج  مدرم  زا  هک  نیا  ات  متشاد 

ار هعقر  .تسوت  اب  هک  ار  يزیچ  رایب  دومرف : هدومن  هّجوت  نم  هب  داتسیا و  دید ، یمن  ار  وا  یسک  نم  زا  ریغ  هک  دیسر  ییاج  هب  یتقو  و 
لاس یـس  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هچ  نآ  تسین و  وا  رب  یـسرت  یـضیرم  نیا  رد  وگب  دومرف : دنک ، هاگن  نآ  هب  هک  نآ  یب  .مداد  وا  هب 

.تشذگ تشاذگ و  ارم  دنامن ، متکرح  تقاط  هک  يّدح  هب  تفرگ  ارم  هیرگ  هاگ  نآ  .دوب  دهاوخ  رگید 

دش و ضیرم  مساقلا  وبا  .دیـسر  { 367  } متفه تصـش و  دصیـس و  لاس  دعب  .تفگ  نم  يارب  هّصق  نیا  ماشه  نبا  دـیوگ : مساقلا  وبا 
نیا دش : هتفگ  وا  هب  .دومن  ّتیّدـج  رایـسب  نآ  رد  هتـشون و  یتّیـصو  .دومن  ربق  ياّیهم  ار  دوخ  هدرک و  دوخ  تاروما  رد  رظن  هب  عورش 

هدـعو هک  تسا  یلاـس  نیا  تفگ : .یـسرتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  دـیامن و  لّـضفت  وت  رب  افـش  هب  دـنوادخ  هک  دـیاش  تسیچ ؟ وت  میب 
(1) .دش توف  يرامیب  نامه  رد  سپ  .مدش  هدناسرت  نآ  زا  هدش و  هداد  نم  هب  گرم 

، عطق زا  روظنم  .دـناسر  یم  عطق  نیقی و  ّدـح  هب  ار  ناسنا  ناـنیمطا  داـمتعا و  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  قدـص  نئارق  ناتـساد  نیا  رد 
 . یخرب رد  هک  تسا  نآ  یفرع  يانعم 
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عطق ّدح  هب  هک  ییاج  ات  دور  یم  الاب  نآ  قدص  لامتحا  دوش ، رتشیب  يزیچ  تّحـص  نئارق  هچره  .دوش  یم  لصاح  القع  يارب  دراوم 
هک دوب  تقیقح  نیا  زا  هیولوق  نبا  باـنج  ندوب  ملاـع  نئارق ، نیا  زا  یکی  .تسا  لـیبق  نیمه  زا  قوف  ناتـساد  دـسرب و  یفرع  نیقی  و 

دوخ بیان  ناونع  هب  ار  ماشه  نبا  ات  دـش  ثعاب  نیمه  دـنک و  یم  بصن  شیاج  رب  نیمز  يور  دـنوادخ  تّجح  طقف  ار  دوسالا  رجح 
.دتسرفب هّکم  هب 

فّرشت لقن  هب  دامتعا  زاوج  مدع  رب  يا  هنیرق 

: دینک هّجوت  دروم  نیا  هب  .دوش  یم  اه  لقن  زا  یضعب  هب  دامتعا  زاوج  مدع  رب  يا  هنیرق  نید ، ملع  زا  یهاگآ  مدع  یهاگ  سکعرب ،

نیا ندیـسر و  ترـضح  تمدـخ  تیؤر و  هلأسم  هب  نایاقآ  زا  شیب  ناوناب  ابلاغ  - دـندوب هدـمآ  نارهت  زا  يرفن  دـنچ  لبق ، تقو  دـنچ 
ندیسر عجرم  کی  تمدخ  لثم  ندیـسر  ترـضح  تمدخ  دندرک  یم  لایخ  هک  دندوب  هداس  يردق  هب  اهنیا  - دنراپـس یم  لد  لئاسم 

(1)! هدب ترضح  تمدخ  ار  همان  نیا  یسر ! یم  ترضح  تمدخ  هک  هبنشود  هک  دندروآ  يا  همان  .تسا 

.تسوا لقن  رب  دامتعا  مدع  هناشن  دوخ  دوش ، لئاق  ترضح  اب  تاقالم  يارب  یلبق  تقو  يا  هنیرق  لیلد و  چیه  نودب  یـسک  هک  نیمه 
اب رادـید  زا  لبق  دـناوت  یمن  سک  چـیه  نیاربانب  تسین و  يرایتخا  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تمدـخ  فّرـشت  يربک  تبیغ  ناـمز  رد 
يا هنیرق  دوخ ، دنکب ، ینانیمطا  راهظا  نینچ  یسک  رگا  .دیوگب  نخس  نانیمطا  اب  یّصاخ  ناکم  ای  نامز  رد  دوخ  فّرشت  زا  ترـضح 

لابند هب  شدوخ  دنچره  مه  - هیولوق نبا  بیان  - ماشه نبا  تاقالم  يارجام  رد  .درک  هّجوت  شیاعّدا  نخس و  هب  دیابن  هک  نیا  رب  تسا 
مالّـسلا هیلع  ماما  دوخ  عقاو  رد  .دوب  رما  رهاظ  طـقف  نیا  اـّما  دز ، یم  راـنک  ار  ّتیعمج  ناـشیا  هب  ندیـسر  يارب  داـتفا و  هار  ترـضح 

دوخ تساوخ  رگا  .دناسرب  ناشیا  هب  ار  شدوخ  دناوتب  وا  هک  دندرک  هدارا  نینچ  اذل  دوش ، مهارف  وا  فّرشت  هنیمز  هک  دندوب  هتـساوخ 
 . .دناسرب ناشیا  ناماد  هب  ار  شتسد  دتفیب و  هار  ماما  لابند  هب  تسناوت  یم  هن  داد و  یم  صیخشت  ار  ناشیا  هن  وا  دوبن ، ترضح 
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فّرشت تایاکح  رب  دامتعا  مدع  دامتعا و  رد  طایتحا  موزل 

هنیرق نودب  هن  دشاب ، طاتحم  قیقد و  رایـسب  تافّرـشت ، دروم  رد  لوقنم  تایاکح  رب  دامتعا  مدـع  ای  دامتعا  رد  دـیاب  ناسنا  لاحره  هب 
جرخ هب  رما  نیا  رد  دراد ، شدوخ  یگدـنز  ّمهم  لئاسم  ّدر  ای  شریذـپ  رد  هک  ار  یتّقد  ناـسنا ، رگا  .دـنک  در  لـیلد  یب  هن  دریذـپب و 

هب دوش ، یم  ییـالقعریغ  مک و  رایـسب  شیاـطخ  لاـمتحا  دـشاب ، هتـشاد  صوـصخ  نیا  رد  ینید  فراـعم  زا  یفاـک  یهاـگآ  دـهد و 
هعیش نادنمشناد  املع و  هچ  نآ  رب  لباقم  رد  دنک و  هیکت  تافّرـشت  زا  یخرب  دروم  رد  هعیـش  ناگرزب  لقن  دامتعا و  رب  رگا  صوصخ 

: مینک یم  لقن  صوصخ  نیا  رد  ار  هزوح  دیتاسا  زا  یکی  رظن  .دنکن  دامتعا  دنا ، هتفریذپن  لیلد  اب 

؟ تسیچ رایعم  دیوگ ؟ یم  تسار  دراد  ار  ترضح  اب  رادید  ياعّدا  هک  یسک  دیمهف  ناوت  یم  اجک  زا  راظتنا :

وا زا  یغورد  الـصا  هدرک ، ار  ترـضح  اب  رادید  ياعّدا  هک  يدرف  الثم  .دراد  ییانـشآ  هقباس  وا و  اب  ام  ترـشاعم  هب  هتـسب  نیا  خساپ :
.درک نانیمطا  ناوت  یم  دروم  نیا  رد  تسا ، یّقثوم  درف  تسا و  هدشن  هدینش 

.درک یم  لقن  ار  ییاهزیچ  درک و  یم  ار  ترـضح  تیؤر  ياـعّدا  هک  تشاد  شاّـفک  میرک  دّیـس  ماـن  هب  یقیفر  درک  یم  لـقن  مردـپ 
اجنامه مور و  یم  تابتع  ترایز  هب  نم  : » دیوگ یم  دیآ و  یم  مردپ  شیپ  شاّفک  میرک  دّیس  يزور  هک  نیا  ات  درک  یمن  رواب  مردپ 
تّحـص هک  دشاب  ینئارق  اب  هارمه  رگا  اهاعّدا  نیا  .دنک  یم  تافو  تایلاع  تابتع  رد  وا  دوب و  هدـش  مه  روط  نیمه  درم » مهاوخ  مه 

.تسا ینتفریذپ  دنک ، یم  دییات  ار  اهنآ 

ناتساد ناشیا  يارب  مردپ  .دوب  هدرک  یط  ار  ییالاب  بتارم  كولس ، ریس و  رظن  زا  وا  .دوب  نارهت  رد  مردپ  داتـسا  دهاز  یـضترم  جاح 
« .دیوگ یم  غورد  وا  دنیوگ  یم  يا  هّدع  دیوگ و  یم  تسار  وا  دنیوگ  یم  یخرب  : » دوب هتفگ  دوب و  هدرک  لقن  ار  شاّفک  میرک  دّیس 

.(1)« .دسر یمن  ناشلقع  دنراد ، کش  هک  ینانآ  : » دوب هداد  باوج  ناشیا 
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روابدوز نامگ و  شوخ  رایـسب  ناسنا ، هک  تسا  نیا  طارفا  .دـتلغنرد  طیرفت  ای  طارفا  هب  هک  دـشاب  بقارم  دـیاب  هلأسم  نیا  رد  ناـسنا 
هتـشاد قدـص  نئارق  دـنچره  - يدروم چـیه  رد  هک  تسا  نیا  مه  طـیرفت  دـنک و  لوبق  یتـحار  هب  سکره  زا  ار  ییاـعّدا  ره  دـشاب و 

ّمهم لئاسم  ریاـس  رد  ناـسنا  رگم  .دیـسر  ناـنیمطا  هب  عوضوم  نیا  رد  ناوت  یمن  الـصا  هک  دوش  یعّدـم  دـسرن و  ناـنیمطا  هب  - دـشاب
؟ دسر یم  نانیمطا  هب  هنوگچ  شا  یگدنز 

مدـع لامتحا  هک  يروط  هب  میـسرب  دـصرددص  نیقی  عطق و  هب  هلأسم  کی  دروم و  کی  رد  میناوت  یم  یقطنم  یفـسلف و  ّتقد  اب  اـیآ 
كالم و مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  تافّرـشت  دروم  رد  تسین ، یلمع  يدروم  چیه  رد  هک  يزیچ  ارچ  دـسرب ؟ رفـص  هب  نآ  رد  هابتـشا 

تاقالم دروم  رد  هک  میشاب  نئمطم  شیوخ  ياطخ  مدع  هب  دصرددص  یگدنز ، يداع  لئاسم  رد  میناوت  یم  اجک  ام  مینادب ! ؟ رایعم 
؟ میشاب هتشاد  يراظتنا  نینچ  ترضح  اب 

مدع لیلد و  یب  يریگ  تخس  تسا ، زیگنا  فارحنا  كانرطخ و  هلأسم ، نیا  رد  يرواب  شوخ  یحول و  هداس  هک  روط  نامه  نیاربانب 
تسا ینید  فراعم  تاداقتعا و  رد  شحاف  ییاطخ  گرزب و  یفارحنا  قادصم  دوخ  زین  لوقنم  تافّرشت  همه  هب  تبسن  ضحم  دامتعا 
ياعّدا هک  دوش  یم   . . - .و مولعلا  رحب  همّالع  سوواط و  نب  دّیس  ریظن   - هعیش نادنمشناد  املع و  همه  هب  تبسن  يدامتعا  یب  ثعاب  و 

.تسا مّلسم  یعطق و  ناشفّرشت 

عوقو ناکما و  لصا  دیابن  دنراد ، ناشنامز  ماما  اب  تاقالم  هب  نایعیـش  مومع  هک  يا  هقالع  زا  ضرغم  ای  لهاج  يا  هّدـع  هدافتـساءوس 
.دربب لاؤس  ریز  ار  حیحص  تافّرشت 

.ددرگ هنیمز  نیا  رد  ییاعّدا  ره  هب  تبسن  يدامتعا  یب  ثعاب  دیابن  دروم  نیا  رد  هّقح  دیاقع  اب  تافارخ  یضعب  طلخ  نینچمه 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  دوجو  دیشروخ  زا  صاوخ  يرو  هرهب  لصف 6 :

هراشا

خساپ ار  نآ  نوماریپ  هدش  حرطم  تالاکشا  هدومن و  زاب  ار  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما  زا  يرو  هرهب  ءاحنا  زا  یکی  هتـشذگ  لصف  ود  رد 
زا يدـنم  هرهب  ياههار  زا  یکی  ناشیا  ياقل  قوش  یّتح  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماـما  اـب  رادـید  هک  دـش  نشور  ثحاـبم  نیا  رد  .میداد 

دوجو دیشروخ  زا  میقتسم  يرو  هرهب  رگید  ءاحنا  یـضعب  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هراشا  تسا  بسانم  نونکا  .تسا  ربا  تشپ  دیـشروخ 
.تبیغ هدرپ  سپ  رد  ناشیا  ندوب  ناهنپ  مغر  یلع  مالّسلا ،  هیلع  ماما 

مالّسلا هیلع  بیاغ  ماما  يوس  هب  هار  ندوب  زاب 

 ، مالّـسلا هیلع  بیاغ  ماما  زا  يرو  هرهب  دـهد  یم  ناشن  هک  دوش  یم  تفای  ییاه  هراشا  هعیـش ، گرزب  ياملع  زا  یـضعب  تاـملک  رد 
هک یّـصاخ  دارفا  يارب  هکلب  .دشاب  یمن  - میداد حیـضوت  شخب  نیمه  زا  موس  لصف  رد  هک  - نآ لوادتم  يداع و  تروص  هب  رـصحنم 

اهنآ زا  يداع  دارفا  مومع  هک  دراد  دوجو  يدـنم  هرهب  زا  يا  هژیو  ياه  لکـش  دنتـسه ، ناشیا  هب  تفرعم  نامیا و  يالاب  ياه  هدر  رد 
.دنشاب یم  مورحم 

رـصع ماما  هب  تبـسن  شتفرعم  قمع  تدارا و  تّدش  هک  تسا  سوواط  نب  دّیـس  موحرم  هعیـش ، راوگرزب  ملاع  ناگرزب ، نیا  زا  یکی 
.دشاب یم  راکشآ  ناگمه  رب  مالّسلا  هیلع 
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: دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صوصخ  رد  شدنزرف ، هب  ییاه  شرافس  نمض  رد  ناشیا 

رپ قح  تخانش  قیفوت  قدص و  لها  قیدصت  زا  ار  وت  بلق  لقع و  دنوادخ  - منک یم  دزـشوگ  وت  هب  هک  يروما  زا  دّمحم ! مدنزرف  يا 
یم وت  هب  ار  هیلع - همالـس  هّللا و  تاولـص  - يدهم نامیالوم  خساپ  شیوخ ، تمحر  تردق و  بسح  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  - دـنک
یم مان  ار  وا  هک  يدرف  زا  - هدومرف لقن  لئاسرلا »  » باتک رد  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  هک  تسا  یثیدح  اه  هار  نیا  زا  یکی  .دـناسانش 

يادـخ اب  هک  هنوگ  نآ  دراد  تسود  ناسنا  انامه  تشون : نینچ  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  هب  دوخ  هماـن  رد  یـصخش  دـیوگ : یم  - درب
)؟ دنکب دیاب  راک  هچ   ) دشاب هتشاد  زاین  زار و  شماما  اب  دنک  یم  زاین  زار و  دوخ 

: دندومرف موقرم  نینچ  خساپ  رد  ترضح 

(1) .کیتأی َباوجلا  ّناف  کیتَفَش  كِّرَحَف  ٌهَجاح  کل  َتناک  نِا 

.دسر یم  وت  هب  باوج  نک ، زاب  ار  تیاهبل  يراد ، یتجاح  رگا 

امهیلع دّمحم  نب  ّیلع  ترـضح  هک : هدومن  تیاور  جرف  نب  دّـمحم  زا  جـئارخلا »  » باتک رد  يدـنوار  هک  تسا  یثیدـح  رگید  قیرط 
: دندومرف نم  هب  مالّسلا 

(2) .هیف رُظنا  ُهجِرخَا َو  َُّمث  ًهعاس  ُهعَد  َكّالَصُم و  َتحَت  َباتِکلا  ِعَض  اهُبتکاَف و  ًَهلَأسَم  َلَأسَت  نَا  َتدَرَا  اِذا 

.رگنب نآ  رد  روآ و  نوریب  ار  نآ  سپس  نک ، ربص  یتّدم  هدب و  رارق  دوخ  زامن  هداّجس  ریز  سیونب و  ار  نآ  یتشاد ، یشسرپ  هاگره 

.متفای نآ  رد  ترضح  ّطخ  اب  ار  دوخ  لاؤس  خساپ  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  دیوگ : یم  جرف ) نب  دّمحم  )

دنوادـخ هک  یـسک  يارب  تسا ، زاـب  وت  ماـما  يوس  هب  هار  مدرک و  اـفتکا  وت  ندوـمن  رادـیب  يارب  رادـقم  نیمه  هب  نم  مدـنزرف )! يا  )
.(3) .دنادرگب شلاح  لماش  ار  دوخ  لماک  ناسحا  تیانع و  دهاوخب 

156 ص :
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صاوخ هب  هار  نیا  صاصتخا 

نامه .دـشاب  یمن  یلمع  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  دارفا  مومع  يارب  دـنا ، هدومرف  تارابع  نیا  رد  دّیـس  موحرم  هچ  نآ 
رـس رـس و  هنوگ  نیا  دـبلط ، یم  ار  دـنوادخ  ّصاخ  تمحر  تیانع و  ناشیا ، اب  رادـید  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تمدـخ  فّرـشت  هک  روط 

طابترا لمع و  نودب  نتشاد  اعّدا  .تسین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود  ره  تلزنم  نأش و  رد  زین  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  اب  نتـشاد 
لمع زج  يزیچ  تاضویف ، نیا  كرد  هار  .دنک  یمن  ماقم  نیا  هب  ندیسر  هتـسیاش  ار  ناسنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  نتـشاد  یفطاع  افرص 
ناونع تحت   - مراهچ لصف  رد  هک  روط  نامه  .تسین  قیرط  نیا  زا  یهلا  ياضر  بسک  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  تاروتسد  کت  کت  هب 

، هفیظو هب  لمع  اب  زج  تلزنم  نیا  هب  لین  دـش ؛ نایب  مالّـسلا - » هیلع  نامز  ماـما  رادـید  ضیف  هب  ندیـسر  هار  نیرتهب  هفیظو  هب  لـمع  »
: سوواط نب  دّیس  شیامرف  هرابرد  ینادمه  مالسالا  ردص  موحرم  تسا  هتفگ  ابیز  هچ  .ددرگ  یمن  نکمم  رّسیم و 

مورحم رد ، نیا  زا  يداتفا  دوخ  ریصقت  هب  وت 

؟ يراد یم  ارچ  دایرف  یلان و  یم  هک  زا 

یب دـشرم  ره  ییاـپ و  یب  یتـفم  ره  ییاـج و  یب  یعّدـم  ره  بیـصن  هک  تسا  يا  هجرد  ترـضح ، نآ  يوـس  هـب  قـیرط  حاـتتفا  . . . 
: دوب دهاوخن  ییاپورس 

اکاِذب مهل  ُّرُِقت  یلیل ال  یلیِلب و  ًالصَو  یعّدَی  ُّلُک  و 

(1) اکابَت نَّمِم  یَکب  نَم  َنَّیَبَت  ٍدودُخ  یف  ٌعُومُد  تَسَجَبنا  ِذا 

نیا مهم  یلو  دنتـسه ، ناشیا  هاگراب  هب  نتفای  هار  مالّـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هب  تدارا  ّتبحم و  یعّدـم  اه  یلیخ  هک  تسا  نیا  روظنم 
نیتسار یعّدـم  هک  دوش  یم  مولعم  لـمع  رد  .تسین  نینچ  یهاـگ  هک  دـیامرف ، لوبق  ار  ناـشیا  ياـعّدا  نیا  ترـضح  دوخ  هک  تسا 

ار دوخ  ای  دیرگ  یم  هک  یسک  نیب  توافت  ندرک ، هیرگ  اب  هک  روط  نامه  .تسا  یسک  هچ  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  ّتبحم و 
 . .دوش یم  نشور  دنز ، یم  نتسیرگ  هب 

157 ص :
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: دیوگ یم  شباتک  هدنناوخ  هب  باطخ  سوواط  نب  دّیس  ترابع  لقن  زا  سپ  ینادمه  مالسلا  ردص  موحرم 

، ماگنه هچ  دـیناسر و  یهاوخ  هجرد  نیا  هب  ار  دوخ  تقو ، هچ  سپ  ار ، تاملک  تاـماقم و  نیا  يراد  رواـب  رگا  هراـچیب ! يا  وت  سپ 
؟ دومن یهاوخ  ار  ماقم  نیا  لیصحت 

! یبارعا يا  هبعک ، هب  یسرن  مسرت 

(1) .تسا ناتسکرت  هب  يور  یم  وت  هک  هر  نیاک 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  ّصاوخ  كولس  هریس و 

نیا هب  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  رادتسود  دناوت  یم  هک  میـشاب  هتـشاد  یکولـس  هریـس و  هب  یلامجا  يا  هراشا  میهاوخ  یم  اج  نیا  رد 
مالسالا ردص  موحرم  باتک  فیلکت 55  رد  دوصقم ، نیا  ققحت  يارب  یلمع  هخـسن  نیرتهب  دـسر  یم  رظن  هب  .دـناسرب  ماقم  هجرد و 

: دیامرف یم  .تسا  هدش  رکذ  ینادمه ،

یضعب كرت  نتفر و  هار  هادف ) انحاورا   ) ماما قیرط  كولس و  هریس و  هب  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) ماما تبیغ  رد  مانا  فیلاکت  هلمج  زا 
(2) .تسا ندرک  ار  ایند  ءانبا  هریس  تالاح و 

: مالّسلا مهیلع  هّمئا  هدومرف  هب  نوچ  و 

(3) .ٍهئیطخ ِّلُک  ُسأر  ایندلا  ُّبُح 

.تسا یشزغل  اطخ و  ره  سأر  ایند  نتشاد  تسود 

یتقو نینچمه ، .دسر  یمن  ییاج  هب  سک  چیه  دوشن ، نک  هشیر  تفآ  نیا  ات  دراد و  یتسودایند  رد  هشیر  اهدوبمک  اه و  شزغل  مامت 
: دندومرف ناشیا  تسا »؟ رت  تلیضفاب  لج  ّزع و  يادخ  دزن  لمع  مادک  : » دندیسرپ مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا 

.(4) .اینُّدلا ِضُغب  نِم  َلَضفَا  ِِهلوُسَر  ِهَفِرعَم  َّزَع َو  َّلَج َو  ِهّللا  ِهَفِرعَم  َدَعب  ٍلَمَع  نِم  ام 

158 ص :

ص 248. يونعم ، دنویپ  - 1

ص 259. يونعم ، دنویپ  - 2
ح 11. اهیف ، دهزلا  ایندلا و  ّمذ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 3
ح 11. اهیف ، دهزلا  ایندلا و  ّمذ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 4
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رت تلیـضفاب  یلمع  چیه  تسه ) زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تفرعم  اهنیا  همزال  هک   ) شربمایپ تفرعم  لج و  ّزع و  يادخ  تفرعم  زا  سپ 
.تسین ایند  هب  تبسن  رّفنت  ضغب و  زا 

هب دیاب  دنـسرب ، تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سّدقم  دوجو  زا  يرو  هرهب  يالاب  هجرد  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  نیاربانب 
مالـسالا ردـص  موحرم  نانخـس  زا  ییاه  شخب  راصتخا  تیاعر  يارب  اج  نیا  رد  ام  .دـنناشوپب  لـمع  هماـج  رظندروم ، فیلکت  نیمه 

تحاس اب  يونعم  دنویپ   » دنمـشزرا باتک  ناگدنناوخ  هدهع  رب  ار  نآ  یلیـصفت  هعلاطم  مینک و  یم  لقن  صوصخ  نیا  رد  ار  ینادمه 
.میراذگ یم  يودهم » سدق 

نیعبات رابک و  هباحص  هراومه  دنتـشاد ، نیعمجا ) مهیلع  هّللا  یّلـص   ) يده همئا  ادخ و  ربمغیپ  هک  يراتفر  كولـس و  هریـس ، هک  نادب 
هریس زا  هک  دندوب  یعاس  دهاج و  رودقملا  یّتح  و  دنتفر ، یم  هار  مسق  نامه  هب  هدرک ، دوخ  داهنشیپ  ار  راتفر  هریس و  نامه  رابتالاو ،
نیمه ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  اهنآ  لاح  دنیامنن و  یّطخت  فّلخت و  مهیلع ) هّللا  مالس   ) نیموصعم تیب  لها 
نامیا هک  یـصاخشا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نامز  رد  .دومرف  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  اـنف  راد  زا  ادـخ  ربمغیپ  اـت  دوب ، مسق 

اب هدادن ، تسد  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  هریـس  هراومه  دندوب ، جراخ  ایند  لها  نیقفانم و  هرمز  زا  و  دنتـشاد ، حیحص 
بات و هک  یـصاخشا  و  دنتـشادن ، ایند  لها  ایند و  هب  ییانتعا  ادـبا  دـندرب و  یم  رـس  هب  تدابع  تداهز و  تّدـش  هقاف و  رقف و  لاـمک 

ریاس ریاد و  روط  نیمه  رما ، .دنتفاترب و  يور  ترخآ  زا  دنتفر و  ایند  یلاها  فرط  هب  هدش  فرحنم  ترضح  نآ  زا  دنتـشادن ، ییاناوت 
ترـضح باحـصا  ّصاوخ  هک  يرغـص ، تبیغ  نامز  ات  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  مالـس   ) نیرهاط هّمئا  نیدـشار و  يافلخ  راصعا  رد  دوب 

تعاط و فرص  ار  دوخ  زور  هنابش  تاقوا  مامت  دنتفر و  یم  هار  تیب ، لها  هقیرط  هریس و  نامه  هب  زین  هادف ) انحاورا   ) نامزلا بحاص 
و .دنتـشاکن . .  لد  رد  ار  ایند  ّتبحم  مخت  دنتـشادن و  هّیویند  فراخز  هب  یمـشچ  ادـبا  و  دـندومن ، یم  یگدـنب  تضایر و  تدابع و 

یلاعت هّللا  ناوضر   ) مارک ياهقف  مالعا و  ياملع  هتـسویپ  .دـمآ  نایم  رد  يربک  تبیغ  هک  نآ  اـت  دوب  لومعم  كولـس ، هریـس و  نیمه 
تیب لها  هریس  هب  مهیلع )

159 ص :
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.دنتـشارفین ینابزرم  تسایر و  قریب  .دنتـشادن و  ایند  لها  اـیند و  هب  یمـشچ  دـنتفر و  یم  هار  نیعمجا ) مهیلع  هّللا  یّلـص   ) نیموصعم
(1) .دندوب هّیناسنا  تافص  قالخا و  بیذهت  لیمکت و  هّیناسفن و  تاضایر  لمع و  ملع و  لیصحت  هب  لوغشم  هراومه  [ هکلب ]

تسا هدومن  دییأت  دیز  نب  هماسا  هب  باطخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  لقن  اب  ار  دوخ  نانخـس  سپـس  ناشیا 
: مینک یم  هراشا  نآ  همجرت  زا  ییاهتمسق  هب  ام  هک 

: هک  (2) هدومن رکذ  نیصحت »  » باتک رد  دهف  نبا 

شاب و قح  قیرط  مزالم  هماسا ! يا  هک : دومرف  نایب  دومرف و  دیز  نب  هماسا  هب  ور  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
وا و رد  ندوب  كانحرف  هشیمه  وا و  ياه  تمعن  هب  یـشوخ  اـیند و  ياـه  شهاوخ  شیارآ  زا  ریغ و  هب  نتـشاد  جاـیتحا  زا  نک  رذـح 
ار قح  هار  هک  يزیچ  نیرت  ناسآ  تسا ، زیچ  هچ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هماسا  سپ  .وا  شیع  یتدایز  بلط 

؟ درک ناوت  عطق  وا  ببس  هب 

و یناـسفن ، ياـه  شهاوخ  زا  سفن  نتـشادزاب  و  يراد ، هزور  ببـس  هب  مرگ  ياـهزور  رد  ندوب  هنـشت  و  مئاد ، يرادـیب  بش  دوـمرف :
(3)  . . .یناف يایند  لها  زا  ندرک  يرود  یناطیش و  سوه  يوه و  يوریپ  كرت 

رب هک  ار  یسک  دنرادب  تسود  دنک و  ادخ  تعاطا  هک  یسک  اب  مدرم  دننک  ینمشد  هک  نآ  ات  دوش  یمن  مئاق  تمایق ، هک  دیشاب  هاگآ 
.دوش یصاع  ادخ 

مالسا تسا  اجک  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  مالـسا  نید  رب  يزور  نینچ  رد  مدرم  ملـس ! هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ : رمع 
فرطرب زور  نیا  رد  دوخ ، راید  رهش و  زا  دشاب  هدش  هدنار  هک  تسا  یبیرغ  لثم  يزور  نینچ  رد  مالسا  رمع ! ؟ يا  يزور  نینچ  رد 

رمع سپ  .یناشن  رگم  وا  زا  دـنام  یمن  یقاـب  نآرق و  وا  رد  دوش  یم  دـیدپان  و  یماـن ، رگم  وا  زا  دـنام  یمن  یقاـب  مالـسا و  دوش  یم 
يا دندومرف : دنک ؟ یم  ادخ  تعاطا  هک  ار  یسک  دننک  یم  بیذکت  ببـس  هچ  هب  ملـس ! هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ای  تفگ :

كرت 0) ایند و  بناج  هب  دنا  هدرک  لیم  ار و  قح  هار  مدرم ، تقو  نآ  رد  دنا  هتشاذگاو  رمع !

160 ص :

.یبدا رییغت  یکدنا  اب  ات 261 ، ص 258  يونعم ، دنویپ  - 1
ات 22. ص 20  یّلح ، دهف  نبا  نیصحتلا ، - 2

ُكرَت ِتاوَهَّشلا َو  ِنَع  ِسفَنلا  ُّفَک  ِرِجاوَهلا و  یف  ُأَمَّظلا  ُِمئادلا و  ُرَهَسلا  تسا : نینچ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ریباعت  نیع  - 3
ص 20) نیصحتلا ،  ) .ایندلا ِءانبأ  ُبانتجا  يوَهلا و  ِعابّتا 
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سراف و نامالغ  دننک  یم  ناشیا  تمدخ  رخاف و  ياهـسابل  دنـشوپ  یم  بوخ و  رایـسب  ياهزیچ  دنروخ  یم  و  ار ، ترخآ  دـنا  هدرک 
دنلب ياهانب  دـنرب و  راک  هب  شوخ  ياه  يوب  ذـیذل و  بوخ  ياه  بارـش  بوخ و  ياه  ماعط  دـنزاس ، دوخ  ياذـغ  ناـشیا  سپ  .مور 

نز دنک  هتسارآ  هک  نانچمه  ناشیا  نادرم  دننک  هتسارآ  ار  دوخ  ار و  سلاجم  دنیامن  مدرم  هب  و  دنزاسب ، راگنرز  ياه  هناخ  عفترم و 
رخافت تاهابم و  دشاب و  ّربکتم  ناهاشداپ  ّيز  ناشیا  ّيز  و  اه ، هماج  اهرویز و  هب  دننک  هتسارآ  ار  دوخ  نانز  و  رهوش ، يارب  ار  دوخ 
تـشپ و  بش ، يرادیب  زا  هتـسکش  ناشیا  ياهگنر  و  ، (1) دـشاب ابع  ناشیا  سابل  ادخ ، ناتـسود  .سابل و  هاج و  هب  رگیدـکی  اب  دـننک 

دوخ دننک  لوغشم  و  نتفرگ ، هزور  يرایسب  زا  هدیبسچ  ناش  تشپ  هب  ناشیا  ياه  مکش  و  زامن ، هب  نداتـسیا  زا  تسا  مخ  ناشیا  ياه 
زا فوخ  یهانتمان و  ياه  باوث  هب  قوش  یهلا و  ياضر  بلط  يارب  زا  یگنـشت  هب  ار  دوخ  ياهـسفن  دنـشکب  و  يراب ، ياوساـم  زا  ار 
وت شاب ! شوماخ  هک  دـنیوگ  وا  هب  یتسار ، هب  دـنز  مد  قح و  هب  دـنک  مّلکت  ناـشیا  زا  یکی  هاـگره  سپ  .مّنهج  كاـندرد  ياهباذـع 
هب ارچ  هک  نیا  باوج  رد  - دنیوگب شلیوأت و  فالخرب  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  دـننک  لیوأت  و  یناهارمگ ، هدرکرـس  یناطیـش و  قیفر 

:-؟ دیروخ یم  ار  ذیذل  ياه  ماعط  دینادرگ و  یم  نّیزم  ار  دوخ  رخاف  ياهسابل  اهرویز و 

(2) .ِقْزِّرلَا َنِم  ِتابِّیَّطلَا  ِهِدابِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلَا  ِهّللَا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم 

كاپ و ياهماعط  نینچمه  تسا و  هدیرفآ  دوخ  ناگدـنب  تهج  هب  ادـخ  هک  ار  ییاه  تنیز  تسا  هدـینادرگ  مارح  هک  تسیک  : » ینعی
رتگرزب یـسک  باوث  تمایق و  زور  رد  تسا  رتشیب  سک  همه  زا  یلاـعت  يادـخ  دزن  یـسک  تلزنم  هک  هماـسا ! يا  نادـب  ار »؟ هزیکاـپ 

ناکین و دـنتعامج  نیا  ادـخ ، ياضر  يارب  زا  دـشاب  رایـسب  وا  هودـنا  اـیند  رد  هک  تسا  رت  یمارگ  سک  همه  زا  یـسک  ماـقم  تسا و 
ار تعامج  نیا  هماسا ! يا  .دنکن  ناشیا  بلط  یسک  دنوش  بیاغ  رگا  دسانشن و  یسک  ار  ناشیا  دنـشاب  رـضاح  رگا  نابوخ ، نایقّتم و 

زا 2. ار  ناشیا  ریگب  سپ  .اه  بارحم  ار  ناشیا  دنباین  هاگره  ناشیا ، يارب  دنیرگ  یم  نیمز و  ياه  هشوگ  اه و  هعقب  دنسانش ، یم 

161 ص :

.دنشاب هتشاد  نت  رب  ّتیناحور  سابل  اموزل  هک  نیا  هن  تسا  یشوپ  هداس  دوصقم  - 1
.32/ فارعا - 2
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زیهرپب و  تمایق ، زور  ياهـسرت  اهلوه و  ایند و  ياه  یتخـس  زا  ناشیا  ببـس  هب  یبای  تاجن  هک  دیاش  يا ، هریخذ  یجنگ و  دوخ  يارب 
يا زیهرپب  .یتفا و  یم  شتآ  رد  نوگنرـس  تمدق و  دزغل  یم  هک  دنتباث ، نآ  رب  دننآ و  رد  ناشیا  هک  ار  یقیرط  يراذـگاو  هک  نیا  زا 

(1) .دنونش یمن  و  میدینش » : » دنیوگ یم  هک  یشاب  یتعامج  زا  هک  هماسا !

میدرکن لقن  اج  نیا  رد  ار  نآ  همه  ام  دهد و  یم  حیـضوت  ینـشور  هب  ار  دـنوادخ  ياضر  هب  لمع  شور  هار و  فیرـش  ثیدـح  نیا 
دراد يّدج  هدارا  مزع و  قیمع و  تفرعم  هب  جایتحا  زین  نآ  ياوتحم  هب  لمع  تسین و  بلطم  نتسناد  افرص  نآ  هعلاطم  زا  فده  نوچ 

ياعّدا هک  دیمهف  ناوت  یم  دش  لقن  هک  یشخب  نیمه  زا  .دشاب  دوجوم  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  نارادتـسود  رثکا  رد  تسین  مولعم  هک 
يارب - هدومرف هّجحملا  فشک  رد  سوواـط  نب  دّیـس  موـحرم  هک  يّدـح  رد  - ناگدـید زا  بیاـغ  زیزع  نآ  هب  دـیدش  تدارا  ّتبحم و 
.دروخ یمن  مشچ  هب  اهنآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  كولـس  هریـس و  هب  لمع  هناشن  نوچ  تسا ، هدوهیب  فازگ و  ياعّدا  کی  يرایـسب 

لها سفن و  ياوه  يوریپ  زا  ار  دوخ  دننک و  سفن  ّفک  دوخ  تاوهش  ربارب  رد  یهلا  تیانع  لضف و  هب  دنناوتب  هک  یناسک  اهنت  يرآ 
(2)« .مالّسلا هیلع  کماما  یلا  هحوتفم  قیرطلا  : » دننک اعّدا  سوواط  نب  دّیس  موحرم  نوچ  هک  تشاد  دنهاوخ  تأرج  دنراد ، زاب  ایند 

مالّسلا هیلع  ماما  اب  طابترا  ياعّدا  نالطب 

هکلب تسین ، - درادن دوجو  يربک  تبیغ  رد  هک   - اهنیا لاثما  طابترا و  ای  ترافـس  ای  تباین  ياعّدا  يانعم  هب  اعّدا  نیا  هک  تسا  نشور 
رد ار  دوخ  لضف  ناسحا و  دـهاوخب  هک  تسا  يدارفا  هب  راگدرورپ  بناج  زا  یتیاـنع  اـهنت  تسا ، هدومرف  دّیـس  دوخ  هک  روط  ناـمه 

.(3)« .هیِلا ِِهناسِحا  َمامَت  هب و  هَتَیانِع  ُهنأَش  َّلَج  ُهّللا  ُدیُری  نَِمل   » .دناسرب مامتا  هب  ناشیا  ّقح 

162 ص :

ات 264. ص 260  يونعم ، دنویپ  - 1
ص 212. هّجحملا ، فشک  - 2
ص 213. هّجحملا ، فشک  - 3
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هچ نآ  ریظن  - هکلب دـنبایب ، هار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  روضح  هب  دـنهاوخب  هک  تقو  ره  ناـشدوخ ، راـیتخا  اـب  دـنناوت  یمن  دارفا  نیا 
.دنیامن یم  تفایرد  ناشماما  زا  ار  باوج  هاگ  نآ  دنراذگ ، یم  هداّجس  ریز  دنـسیون و  یم  ار  دوخ  لاؤس  الثم  - هدومرف دّیـس  موحرم 

هیلع ماما  اب  نتـشاد  طابترا  رگید ، ریبعت  هب  .تسین  يربک  تبیغ  نامز  رد  نکمم  ریغ  نتـشاد  طابترا  يانعم  هب  هجو  چـیه  هب  راـک  نیا 
هک یلکـش  ره  هب  ناـمز و  ره  رد  ترـضح  دوـخ  هکلب  تسین ، ریذـپ  ناـکما  ناـسنا  دوـخ  بناـج  زا  يربـک  تبیغ  ناـمز  رد  مالّـسلا 

اضاقت و تساوخرد و  افرـص  دشاب  یم  ناسنا  دوخ  رایتخا  هب  هچ  نآ  دننک و  یم  رارقرب  طابترا  دنهاوخب ، هکره  اب  دـننادب ، تحلـصم 
راـتخاس نیا  زا  جراـخ  یقیرط  کـماما » یلا  هحوتفم  قیرطلا  : » دـنا هدومرف  هک  زین  دّیـس  موحرم  دارم  .تسا  - لـمع لوـق و  رد  - بلط

ماما اب  - ناشدوخ بناج  زا  - طابترا یعون  ياعّدا  هک  یناسک  يارب  دشاب  یکـسمتسم  دّیـس ، موحرم  ترابع  نیا  دیابن  نیاربانب  .تسین 
نامز رد  سک  چیه  بیترت ، نیا  اب  .دنهد  یم  بیرف  ار  نارواب  شوخ  نالد و  هداس  زا  يرایسب  هار  نیا  زا  دنراد و  مالّـسلا  هیلع  رـصع 

یم هک  دنک  مالعا  ای  دریگ  یم  خـساپ  درب و  یم  ترـضح  يوس  هب  اهنآ  بناج  زا  یماغیپ  هک  دـهد  هدـعو  نارگید  هب  دـناوت  یمن  ام 
ناشعوقو دهاش  شیبو  مک  هنافسأتم  هک  اه  يراک  بیرف  هنوگ  نیا  لاثما  دناسرب و  مالّسلا  هیلع  ماما  ناماد  هب  ار  نارگید  تسد  دناوت 

.میتسه

رد نانمؤم  یمومع  هفیظو  اـهنآ  رد  هک  میدرک  لـقن  یناـمعن » تبیغ   » فیرـش باـتک  زا  ار  یثیداـحا  شخب ، نیمه  زا  مود  لـصف  رد 
نینچ نآ  لماک  لقن  هک  میدروآ  نآ  لیذ  رد  ار  ینامعن  موحرم  نانخـس  زا  یتمـسق  سپـس  .تسا  هدش  صّخـشم  يربک  تبیغ  نامز 

: تسا

صخـش ندرک  ادـیپ  لابند  مالّـسلا ) هیلع  رـصع  ماما   ) نآ بحاص  تبیغ و  عوضوم  رد  هدـش  هدراو  تاـیاور  هب  تبـسن  هاـگآان  دارفا 
ترـضح نآ  تبیغ  رکنم  هلیـسو ) نیا  هب   ) دـنراد و نارگید ) يارب   ) ار ناشیا  ندومن  رهاظ  ياعّدا  دنتـسه و  ناشیا  ناکم  ترـضح و 
.2(1) .تسا مالّسلا ) هیلع  ماما  تبیغ  هب  طوبرم  ثیداحا  هب  تبسن   ) تفرعم ملع و  زا  نانآ  ندوب  رود  رما  نیا  ّتلع  دنوش ، یم 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  زا  ندش  بوجحم  ببس  ناهانگ ؛

ار بوبحم  لاصو  هار  نآ ، هب  هّجوت  هک  دنا  هدرک  هراشا  مهم  تقیقح  کی  هب  کماما » یلا  هحوتفم  قیرطلا   » ترابع رد  دّیـس  موحرم 
: میونشب يرون  ثّدحم  همّالع  نابز  زا  ار  تقیقح  نیا  حیضوت  .دنک  یم  زاب  لمع ، رد  داهتجا  عرو و  لها  يارب 

نب میهاربا  نب  ّیلع  هّصق  دـنا  هدرک  تیاور  هربتعم  ياهدنـس  هب  يربط ، ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  قودـص و  خیـش  یـسوط و  خـیش 
رـصع ماما  لاح  زا  وا  ندرک  صّحفت  هّکم و  هب  اـج  نآ  زا  هنیدـم و  هب  اـج  نآ  زا  هفوک و  هب  زاوها  زا  ار  وا  نتفر  ّتیفیک  ار و  راـیزهم 

هک يرازغرم  رد  فئاـط  کـیدزن  رد  دوخ و  هارمه  هب  درب  ار  وا  هک  یناوج  تمدـخ  فاوـط ، لاـح  رد  ار  وا  ندیـسر  مالّـسلا و  هیلع 
هکلب صاوخ  زا  یکی  هک  یناوج  نآ  تمدخ  هب  نوچ  يربط  تیاور  هب  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  دوب  نیرب  تشهب  کشر 

: تفگ .ار » ملاع  زا  بوجحم  ماـما  : » تفگ نسحلا »! ؟ وبا  يا  یهاوخ  یم  هچ  : » تفگ وا  هب  ناوج  نآ  دیـسر ، دوب  صاـخ  براـقا  زا 
 . . .« .امش ياهرادرک  يدب  امش  زا  ار  بانج  نآ  هدرک  بوجحم  نکلو  اهامش  زا  تسین  بوجحم  بانج ، نآ  »

: دیامرف یم  ناتساد  نیا  لقن  زا  سپ  يرون  ثّدحم  موحرم 

زا دـشاب  هدرک  هزیکاپ  كاپ و  ار  دوخ  راتفگ  رادرک و  دـشابن و  يدـب  لمع  ار  یـسک  رگا  هک  نیا  هب  تسا  يا  هراـشا  مـالک ، نیا  رد 
(1) .بانج نآ  تمدخ  ندیسر  زا  تسین  یباجح  وا  يارب  تسا ، بانج  نآ  باحصا  هریس  یفانم  هچ  نآ  یصاعم و  تارذق 

دّیس موحرم  زا  تسا  یترابع  اهنآ  زا  یکی  .دنک  یم  میکحت  دییأت و  ناگرزب ، تاملک  زا  يدهاوش  لقن  اب  ار  بلطم  نیا  سپس  ناشیا 
: تسا هدرک  همجرت  نینچ  ار  نآ  يرون  ثّدحم  هک  هّجحملا » فشک   » رد سوواط  نب 

زا ار  وا  هدرکن  تاقالم  هک  نآ  هدـش  بیاغ  هک  تسین  نیا  زج  نیقی و  وحن  رب  یلاعت  يادـخ  اب  تسا  رـضاح  مالّـسلا ، هیلع  بانج  نآ 
.3(2) .نایملاع راگدرورپ  تعباتم  وا و  ترضح  تعباتم  زا  ناشیا  تبیغ  تهج  هب  قلخ ،
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لاعتم و يادخ  زا  لماک  ندرکن  يوریپ  ار  نآ  ببس  هدومرف و  ریبعت  تبیغ »  » هب ار  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  اب  رادید  قیفوت  مدع  ناشیا 
، دزاس یم  بوجحم  شنامز  ماما  اب  رادید  زا  ار  ناسنا  هچ  نآ  تفگ  دیاب  دشاب ، حیحص  نخس  نیا  رگا  .دناد  یم  ترـضح  نآ  دوخ 
رب دیفم  خیش  موحرم  هب  باطخ  ترضح  فیرـش  عیقوت  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .ددرگ  یم  بکترم  دوخ  هک  تسا  ییاه  يدب 

: تسا هدش  دیکأت  نآ 

(1) .مهنم ُهُِرثُؤن  ُهُهَرکَن و ال  اّمِم  اِنب  ُلِصَّتَی  ام  ّالإ  مهنع  انُِسبحَی  امَف 

.دسر یم  ام  هب  اهنآ  زا  هک  تسیاشان  دنسپان و  روما  زا  هچ  نآ  رگم  دراد ، یمن  زاب  ناشیا  زا  ار  ام 

خیش موحرم  سرد  مه  ناشیا  .تسا  فیرـش  عیقوت  نیمه  رب  يدّیؤم  - ءاملعلا دیعـس  هب  فورعم  - ینادنزام دیعـس  دّمحم  ّالم  ناتـساد 
ناشیا دـندرک ، هعجارم  خیـش ، موحرم  هب  ّتیعجرم  لوبق  يارب  اـملع  یتقو  رهاوج ، بحاـص  موحرم  زا  سپ  دوب و  يراـصنا  یـضترم 

دیعس ّالم  يارب  نومضم  نیمه  هب  زین  يا  همان  .دنتسه » رت  هتـسیاش  ناشیا  نوچ  دینک  هعجارم  یناردنزام  دیعـس  دّمحم  ّالم  هب  : » دومرف
تسا یتّدم  نونکا  یلو  دوب  رتشیب  نم  مهف  هدافتسا و  لیصحت ، نامز  رد  دنچره  هک  درک  راهظا  خیـش ، خساپ  رد  ناشیا  .دومن  لاسرا 

(2) .دیتسه مّدقم  نم  رب  امش  نیاربانب  ما ، هدرک  كرت  ار  سرد  هزوح  نم  دیتسه و  ثحب  سرد و  لوغشم  امش  هک 

یظفاحادخ ناونع  هب  - دنک یم  راذگاو  یگداس  هب  ار  ّتیعجرم  ماقم  يّدصت  هک  - ییالاو ّتیصخش  نینچ  نادنمتدارا  زا  یکی  ینامز 
يادتبا رد  هک  دننک  یم  شرافـس  دنـسیون و  یم  يا  همان  ناشیا  دـسر ، یم  شتمدـخ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  هب  نتفر  يارب 

حیرـض ياپ  زا  ار  همان  باوج  تعجارم ، ماگنه  رد  هتخادنا و  حیرـض  لخاد  ار  نآ  يوضر ، رّهطم  مرح  هب  فّرـشت  دهـشم و  هب  دورو 
.دروایب دنک و  تفایرد  ترضح 

دنک یم  شومارف  تشگرب  ماگنه  .دزادـنا  یم  حیرـض  لخاد  ار  هماـن  يوضر ، مرح  هب  دوخ  لّوا  فّرـشت  رد  دـنک و  یم  نینچ  زین  وا 
ترضح 4. رس  يالاب  .دریگب  ار  همان  باوج 

165 ص :

ص 325. ج 2 ، یسربط ، جاجتحالا ، - 1
ص 74. يراصنا ، خیش  ّتیصخش  یناگدنز و  - 2

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 178 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_165_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم یناکت  یتفرگن »؟ ار  دیعـس  ّالم  همان  ارچ  : » دـیوگ یم  شـشوگ  کیدزن  يراوگرزب ، دّیـس  هک  تسا  هدوب  ندـناوخ  زامن  لوغـشم 
لخاد زا  .دهاوخ  یم  ار  همان  خساپ  دیآ و  یم  حیرـض  رانک  هلجع  هب  دنک ، يرکف  صخـش  نآ  ّتیوه  هرابرد  هک  نیا  نودـب  دروخ و 

یم وا  ندـید  هب  دیعـس  ّالم  یتقو  تعجارم ، ماگنه  .ددرگ  یم  زاب  دـسوب و  یم  دریگ ، یم  ار  نآ  وا  .ددرگ  یمرب  همان  نامه  حـیرض ،
یب نآ  ياوتحم  زا  هک  - همان هدنروآ  .دـیامن  یم  يدـیدش  هیرگ  هب  عورـش  ناهگان  .دـنک  یم  زاب  ار  نآ  دریگ و  یم  ار  شا  همان  دـیآ 

: دیامرف یم  ناشیا  تسیچ »؟ هّیضق  : » دسرپ یم  - دوب عالّطا 

: مدوب هتشون  همان  نیا  رد  نم 

رمالا بحاص  ندـید  يارب  یهار  ایآ  .مینیبن  ار  ناشیا  درذـگب و  نامرمع  میـشاب ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ّتیعر ، اـم  هک  تسا  تشز 
؟ تسه مالّسلا  هیلع 

: دنا هتشون  ار  رعش  نیا  شسرپ  نیمه  لیذ  خساپ  رد 

! بلط ناتعلط  يرپ  لامج  وش ، هنیئآ 

! بلط نامهیم ، سپ  هناخ و  هب  نز  بوراج 

نآ بیذهت  اب  سفن  زا  باجح  عفر 

مالّـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تعلط  يرپ  لامج  رادید  تقایل  هدید ، ددرگن ، بوراج  ناهانگ  یگدولآ  زا  لد  هناخ  ات  يرآ 
هب ار  نآ  تقایل  امتح  ددرگ ، مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رادید  هب  فّرـشم  سکره  هک  تسانعم  نیا  هب  هن  نخـس  نیا  .دنک  یمن  ادـیپ  ار 

ار نآ  تفایرد  يارب  لماک  یگتسیاش  هک  دوش  یم  ناسنا  بیـصن  یتمعن  یهلا ، تیانع  لضف و  هب  یهاگ  .تسا  هدوب  اراد  لماک  روط 
ندودز حور و  شیالاپ  تساوخرد ، نیا  قّقحت  هار  رد  دـنادب  دـیاب  دراد  ار  شماما  اب  تاقالم  راـظتنا  عّقوت و  یـسک  رگا  اـّما  .درادـن 

.دوب دهاوخن  هنانیب  عقاو  وزرآ  نآ  قّقحت  دنکن ، نینچ  ات  تسا و  مدق  لّوا  طرش  بلق ، لد و  زا  ناهانگ  ءوس  راثآ 

هیلع نینمؤملا  ریما  .دیامن  یم  مادقا  اهنآ  ندرک  دوبان  هب  دنک و  یم  ادیپ  یکی  یکی  ار  دوخ  ياه  يدب  شلقع ، مکح  هب  یسک  نینچ 
: دنیامرف یم  مالّسلا 
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َلَمعَی ٍباتِک و  یف  وأ  ِهِردَـص  یف  کلذ  َعَمجَیَف  ِبَدَالا  ِقالخَالا و  ِيأَرلا و  ِنیدـلا و  یف  اهَیِواسَم  ِهِسفَن  یلع  َیِـصُحی  نأ  ِلـِقاعلا  یَلَع 
(1) .اِهَتلاِزا یف 

رد دـنک و  يروآ  عمج  يرتفد  رد  ای  دوخ  هنیـس  رد  راتفر  قالخا و  يرکف و  ینید و  لئاسم  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياه  يدـب  دـیاب  لـقاع 
.دیامن ششوک  اهنآ  نتشادرب  نایم  زا  تهج 

ناکاپ كاپ  ناناج و  ناج  سّدقم  رضحم  هب  یبای  هار  ناهاوخ  هک  یسک  صوصخ  هب  تسا  هتـسیاش  یلقاع  ناسنا  ره  يارب  مادقا  نیا 
یم رت  كاپ  یگدولآ  زا  زور  هبزور  دنک ، يّدج  مامتها  ریسم ، نیا  رد  یـسک  رگا  .دشاب  یم  هادف  انحاورا  مظعالا  هّللا  هّیقب  ترـضح 

ياوه بولغم  دـشاب ، توافت  یب  مهم  نیا  ماجنا  هب  تبـسن  رگا  اّما  .دـنک  یم  ادـیپ  ار  شماما  روضح  كرد  تقایل  مک  مک  اـت  ددرگ 
هک هنوگ  نآ  دوب ، دهاوخ  رتهب  شیارب  گرم  درادن و  شلاح  هب  يدوس  یگدنز  رگید  تروص  نیا  رد  دوش و  یم  شتاوهش  سفن و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

(2) .هل ٌریخ  ُتوَملاَف  ٍصقَن  یف  َناک  نَم  يوَهلا و  هیلع  َبَلَغ  ِهِسفَن  نِم  َصقَنلا  ِدَهاعَتَی  مل  نَم 

دشابن و) لامک  هب  ور   ) هک یسک  دیامن و  یم  هبلغ  وا  رب  یناسفن  ياهاوه  دنکن ، یگدیـسر  دوخ  یناسفن  بویع  صئاقن و  هب  سکره 
.تسا یگدنز ) زا   ) رتهب شیارب  گرم  ددرگ ، راگدنام  [ دوخ ياه   ] صقن رد 

نیا .دـید  دـهاوخن  يریخ  رگید  دـنزاس ، بولغم  ار  وا  یتقو  هک  دنتـسه  ناسنا  نمـشد  نیرتدـنمتردق  یناـسفن ، تـالیامت  تاوهش و 
.دـنکن حالـصا  ار  اهنآ  دـشابن و  دوخ  ياه  بیع  اه و  يدـب  نتفای  یپ  رد  وا  هک  دوش  یم  ّطلـسم  یمدآ  رب  یتروص  رد  يوق  نمـشد 

.دوب دهاوخ  یناگدنز  همادا  زا  رتهب  گرم  یسک  نینچ  يارب 

دناوت 8. یمن  تسا و  یناسفن  ياوه  اهرازه  اهدص و  راتفرگ  هک  یسک  دوجو ، نیا  اب 
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نب دّیـس  موحرم  نوچمه  دـناوتب  دـشابن و  بوـجحم  شبیرغ  يـالوم  زا  هک  دراد  راـظتنا  هنوـگچ  دزاـس ، دازآ  اـهنآ  هبلغ  زا  ار  دوـخ 
دوخ هنوگچ  درذگب ، مارح  هب  طولخم  لام  ای  دولآ  توهش  هاگن  کی  زا  دناوت  یمن  هک  یسک  دبای ؟ هار  زیزع  نآ  رضحم  هب  سوواط 

رد یکـشا  هرطق  ای  دنک  ادیپ  ار  دوخ  هدشمگ  لاصو  ياوه  لاح و  یهاگ  هک  نیا  درادنپ ؟ یم  نابوخ  ورـسخ  نآ  رادـید  هتـسیاش  ار 
زا ار  دوـخ  سفن  اـهنیا  رب  هوـالع  تسا ، نادـیم  نیا  درم  هک  یـسک  .تسین  روـضح  تقاـیل  نتفاـی  يارب  یفاـک  طرـش  دزیرب ، وا  قارف 

.دنک یم  لاصو  ياّنمت  هاگ  نآ  دزاس و  یم  هزیکاپ  كاپ و  یناسفن  تاوهش  یحور و  ياه  یگدولآ 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  زار  مود : شخب 

هراشا

؛ دریگ رارق  ّتقد  هّجوت و  دروم  دـیاب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هرابرد  هک  یعوضوم  نیرت  مهم  نیـشیپ ، شخب  ثحابم  لابند  هب 
نآ ناتـسود  هغدغد  نیرتشیب  دنا »؟ هدرک  تبیغ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ارچ  : » هک لاؤس  نیا  دیاش  .تسا  رما  نیا  للع  ای  ّتلع  ثحب 
یم تبیغ  نیا  عفر  ثعاب  ییاـهزیچ  هچ  اـی  زیچ  هچ  : » هک تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  نآ  لاـبند  هب  هک  يرگید  لاؤس  .دـشاب  ترـضح 
هیلع رـصع  ماما  تبیغ  عفر  راکهار  ایآ  : » هک نیا  هرابرد  دـبلط  یم  ار  يرگید  ّمهم  ثحب  رگیدـکی  اـب  لاؤس  ود  نیا  طاـبترا  ددرگ »؟

رد ثحب  دروم  ياهروحم  اـهنیا  ریخ »؟ اـی  دـنا  هدرک  رکذ  تبیغ  ثودـح  دروم  رد  هک  تسا  ییاـه  ّتلع  ناـمه  یفن  اـموزل  مالّـسلا 
.دنوش لیلحت  هیزجت و  ّتقد  هب  دیاب  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  هتشون  نیا  مود  شخب 
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تبیغ تّلع  یلقع  یسررب  لصف 1 :

؟ دنا هدش  بیاغ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ارچ  لاؤس : حرط 

هّجوت دیاب  لاؤس  نیا  هب  نداد  خـساپ  زا  لبق  دـنا »؟ هدـش  بیاغ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ارچ  : » هک تسا  نیا  ثحب  دروم  لاؤس  نیلّوا 
« یـضارتعا  » يارچ نآ  لّوا  يانعم  .دشاب  انعم  ود  هب  دـناوت  یم  ارچ »  » نیا عقاو  رد  .تسا  مهف  لباق  نآ  زا  فلتخم  يانعم  ود  هک  درک 
اب هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هک  دنادب  دهاوخ  یم  هدـننک  لاؤس  لّوا ، تلاح  رد  .تسا  یماهفتـسا »  » يارچ مود  يانعم  و 

لدع همزال  دنک ، نامگ  یـسک  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  ضارتعا  گنر  یتقو  لاؤس  نیا  .تسا  راگزاس  راگدرورپ  تمکح »  » و لدـع » »
دوجو مه  یـضارتعا  دـشابن ، راـک  رد  یناـمگ  نینچ  رگا  .تسا  نیمز  يور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روـهظ  بوـجو  یهلا ، تمکح  اـی 

.تشاد دهاوخن 

رد مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ياه  تمکح  ای  تمکح  زا  شـسرپ  اهنت  تسین و  راک  رد  یـضارتعا  چیه  هک  تسا  نیا  مود  تلاح 
، دنادن مه  ار  لیالد  نیا  رگا  هّتبلا  دراد و  یلیالد  ای  لیلد  هچ  رما ، نیا  هک  دنادب  دهاوخ  یم  رگـشسرپ  درف  تلاح  نیا  رد  .تسا  نایم 

ترضح نآ  تبیغ  هک  دناد  یم  مّلسم  یسک  نینچ  هک  ارچ  دنک ، یمن  یهلا  ّتیشم  هب  یضارتعا  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  صوصخ  رد 
، راگدرورپ لدع  تمکح و  اب  زگره 
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.درادن تافانم 

.درادن تافانم  دنوادخ  تمکح »  » و لدع »  » اب مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دوش  تباث  هک  تسا  هراب  نیا  رد  ثحب  نیلّوا  بیترت  نیا  اب 

مالّسلا هیلع  ماما  دوجو  یلقع  ترورض  تابثا  يارب  فطل  ناهرب  هئارا 

نیا .تسا  نیمز  يور  رب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینلع  روضح  روهظ و  یهلا ، تمکح  اـی  لدـع  همزـال  هک  دوش  یم  رّوـصت  نینچ  یهاـگ 
تمکح اـی  لدـع  ياـضتقم  هب  ار  نآ  هک  تسا ، نیمز  رد  دـنوادخ  طـسوت  هفیلخ » لـعج   » لـصا زا  یّـصاخ  یّقلت  رب  ینتبم  تـشادرب 

اهنامز همه  رد  نیمز  يور  ماما ، اـی  ربماـیپ  دوجو  هک  تسا  نآ  نخـس  یّقلت  نیا  رد  .دـناد  یم  يرورـض  بجاو و  ـالقع  راـگدرورپ ،
روهـشم فطل » ناهرب   » ناونع اب  اـهنآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  هدـش  هئارا  بلطم  نیا  رب  یفلتخم  ياهلالدتـسا  تسا و  يرورـض  ـالقع 

.تسا

دنوادـخ رب  مه  فطل  تسا و  فـطل »  » یعوـن نیمز ، يور  ادـخ  هفیلخ  بصن  لـعج و  هک  دوـش  یم  لالدتـسا  نینچ  ناـهرب ، نیا  رد 
.تسا يرورض  نیمز ، يور  هفیلخ  نداد  رارق  سپ  .تسا  بجاو 

زا کیدزن و  یهلا  تعاط  ماجنا  هب  - يدازآ راـیتخا و  ظـفح  اـب  - ار فّلکم  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  ره  هب  فطل » ، » هاگدـید نیا  رد 
ره داجیا  فیرعت ، نیا  ساـسارب   (1) .درادـن تلاخد  ناسنا  ندوب  اناوت  رداق و  لـصا  رد  لاـح ، نیع  رد  دزاـس و  یم  رود  وا  تیـصعم 

راگدرورپ رب  دزاس ، یم  رود  دنوادخ  ینامرفان  زا  ای  دـنک و  یم  کمک  تاعاط  هب  لمع  رد  ار  فّلکم  ناسنا  هک  يا  همّدـقم  هنیمز و 
.ددرگ یم  بجاو 

رادمان مّلکتم  گرزب و  دنمـشناد  .دـننک  یم  لالدتـسا  ضرغ ، ضقن  حـبق  قیرط  زا  دـنوادخ  تمکح  هب  فطل ، بوجو  هب  نادـقتعم 
: (. دیامرف یم  یسوط  نیّدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  هعیش 
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(1) .هب ُضَرَغلا  َلُصحَِیل  ٌبِجاو  ُفُطللا 

.دیآ تسد  هب  نآ  هطساو  هب  ضرغ  ات  تسا  بجاو  فطل 

مثیم نبا  .دراد  تافانم  وا  تمکح  اب  نیا  هدومن و  ضقن  ار  دوخ  ضرغ  دـنک ، لالخا  فطل ، ماجنا  رد  میکح  لعاف  رگا  دـنیوگ : یم 
: تسا هدروآ  نینچ  لالدتسا  نیا  حیضوت  رد  ینارحب 

هب ای  درک  دـهاوخن  باختنا  ار  تعاط  فّلکم ، هک  دـنادب  هاگره  نیاربانب  .دـنیزگرب  ار  تعاط  هک  تسا  هتـساوخ  فّلکم  زا  دـنوادخ 
رب لعف ، نآ  نداد  ماجنا  هن  هک  ضرف  نیا  اب  - دهد ماجنا  وا  دروم  رد  ار  یّـصاخ  لعف  هک  نیا  رگم  دش ، دـهاوخن  کیدزن  نآ  باختنا 
اریز دوب ، دهاوخ  بجاو  لعف ، نآ  نداد  ماجنا  تمکح ، ياضتقم  هب  دوب - دـهاوخ  بیع  صقن و  بجوم  هن  دراد و  تّقـشم  دـنوادخ 
نیا دننامه  لیثمت ، ماقم  رد  .تسا  هتساوخن  فّلکم  زا  ار  تعاط  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  فشاک  - روبزم ضرف  رد  - نآ ندادن  ماجنا 

ار یّـصاخ  تافیرـشت  مسارم و  ات  هک  دناد  یم  دبای و  روضح  وا  ینامهیم  سلجم  رد  یـصخش  هک  دـهاوخ  یم  اعقاو  يدرف  هک  تسا 
هن تسا و  راوشد  وا  يارب  هن  تافیرـشت  نآ  نداد  ماـجنا  یفرط  زا  دـش و  دـهاوخن  رـضاح  وا  یناـمهیم  سلجم  هب  يو  دـهدن ، ماـجنا 

رظن زا  .دش  دهاوخ  بوسحم  ضرغ  ضقن  دـهدن ، ماجنا  ار  صاخ  لمع  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  یبیع  صقن و  بجوم 
(2) .تسا لاحم  لاعتم ، دنوادخ  رب  يراک  نینچ  دور و  یم  رامش  هب  تمکح  فلاخم  تسا و  هناهیفس  ضرغ ، ضقن  القع ،

هدومرف ناـیب  داـقتعالا » دـیرجت   » رد یـسوط  هجاوـخ  موـحرم  تاراـبع  حرـش  رد  یّلح  همّـالع  موـحرم  هک  تسا  ناـمه  ناـشیا  لاـثم 
(3) .تسا

هب ار  وا  نینچمه  تسین ، فیلکت  ماجنا  رب  وا  نتفای  تردق  فّلکم و  نیکمت  طرـش  صاخ ، تافیرـشت  نآ  نداد  ماجنا  قوف ، لاثم  رد 
 . هب - دنوادخ رب  نآ  ماجنا  هدعاق  نیا  قبط  هک  تسا  یفطل  قادصم  نیمه  دناسر و  یمن  مه  رارطضا  ءاجلا و  ّدح 
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ص 350. دارملا ، فشک  - 1
مارملا ص 117 و 118. دعاوق  زا  لقن  هب  ص 115 و 116  ( 1381 زییاپ ش 5( راظتنا ، همانلصف  - 2

َمل اذإف  ِبُّدَأَّتلا  َنِم  ًاعُون  ُهَعَم  َلِمعَتـسَی  نَا  ّالا  ُهبیُجی  ـال  هنأ  ُمَلعَی  َوُه  ٍماـعَط و  یِلا  هَریَغ  اـعَد  نَمَک  : » تسا نیا  یّلح  همّـالع  تراـبع  - 3
(. ص 351 دارملا ، فشک  « ) .هِضَرَِغل ًاِضقان  ناک  ِبُّدَأَّتلا  َنِم  َعونلا  کلذ  یعادلا  ِلَعفَی 
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طرش هک  نیا  هب  فطل  ندوب  طورشم   ) هتکن نیمه  هک  تساج  نیا  بلاج  .دوش  یم  هدرمش  بجاو  - ضرغ هب  یبایتسد  بوجو  رطاخ 
: دنا هدروآ  نینچ  ینارحب  مثیم  نبا  نخس  دانتسا  هب  هک  اج  نآ  هدنام  یفخم  فطل  ناهرب  ناگدننکریرقت  زا  یخرب  رب  دشابن ) نیکمت 

شـضرغ فده و  دـنک و  هدامآ  ییاذـغ  یـسک  هاگره  دـنیوگ : یم  نانآ  دـنروآ ، یم  یبلاج  لاثم  یمالک  گرزب  نادنمـشناد  رثکا 
وا امّلسم  دتـسرفن ، سردآ  ای  امنهار و  ناشیارب  دنرادن ، سردآ  نانآ  دناد  یم  هک  نیا  اب  دهدب و  ماغیپ  نانآ  هب  دشاب ، يدارفا  توعد 

(1) .دننک یم  هدوهیب  ثبع و  راک  هب  موکحم  ار 

، ناشیا رظندروم  فطل  هک  تسا  هدرکن  هّجوت  دـنا ، هدـیزرو  دـیکأت  نآ  هب  گرزب  ناـمّلکتم  هک  هتکن  نیا  هب  قوف  تاراـبع  هدنـسیون 
رارق وا  يارب  امنهار  ای  سردآ  یلو  دننک ، توعد  ینامهم  هب  ار  یـسک  رگا  لاح  .تسین  فیلکت  ماجنا  رب  فّلکم  نتفای  تردق  طرش 

قادـصم هدـش ، توعد  یناـمهم  هب  هک  یـسک  هب  نداد  سردآ  نیارباـنب  .تشاد  دـهاوخن  توـعد  لوـبق  رب  تردـق  درف ، نآ  دـنهدن ،
بوسحم حـیبق  هدـننک و  توعد  ضرغ  ضقن  نداد ، سردآ  نودـب  ندرک ، توعد  رگا  سپ  .دـشاب  یمن  نامّلکتم  رظندروم  فطل » »

رتالاب يزیچ  نامّلکتم  رظندروم  فطل  یلو  تسا  فیلکت  ماجنا  رب  نتفای  تردق  طرش  سردآ  نداد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوش ، یم 
ضقن دیابن  ار  طیارـش  نآ  ندرکن  مهارف  - دروآ میهاوخ  هک  نانچ  - لیلد نیمه  هب  دشاب و  یم  لمع  ماجنا  رب  تردق  طیارـش  داجیا  زا 

.دروآ رامش  هب  ضرغ 

فطل ناهرب  یقطنم  یسررب  دقن و 

زا ضرغ  صیخشت  فشک و  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  نامّلکتم ، هاگدید  زا  فطل  بوجو  رب  لالدتسا  رد  هک  یّمهم  رایـسب  یتساک 
 . .دشاب یمن  زارحا  لباق  ناشیا  لالدتسا  رد  يرغص  همّدقم  تّحص  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ریذپ  ناکما  القع  دنوادخ ، تقلخ  لعف و 

174 ص :
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: تسا تروص  نیا  هب  یقطنم  ظاحل  زا  فطل  یلقع  بوجو  رب  نامّلکتم  لالدتسا  هک  نیا  بلطم  حیضوت 

.تسوا لاعفا  رد  ضرغ  ضقن  دنوادخ ، هیحان  زا  فطل  ندادن  ماجنا  يرغص :

.تسا تمکح  فالخ  حیبق و  لاعتم ، يادخ  زا  ضرغ  ضقن  يربک :

.دشاب یم  تمکح  فالخ  حیبق و  دنوادخ ، هیحان  زا  فطل  ندادن  ماجنا  سپ  هجیتن :

.دشاب یم  لاکشا  ّلحم  القع  يرغص ، همّدقم  تّحص  یلو  تسا  لوبق  دروم  حیحص و  الماک  يربک  همّدقم  یـسایق ، لالدتـسا  نیا  رد 
یتروص رد  اهنت  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  لالدتسا  يارغص  تّحـص  رد  هک  یلاکـشا  .دوش  یم  دودرم  القع  هجیتن  لیلد  نیمه  هب  و 

هدرک فشک  شلاعفا ، رد  ار  یهلا  ضرغ  نآ  زا  شیپ  هک  مینادب  وا  ضرغ  ضقن  ار  دـنوادخ  هیحان  زا  فطل  ندادـن  ماجنا  میناوت  یم 
هب رگا  .تسا  نکمم  لکـش  ره  هب  تاقولخم ، ندـناسر  لامک  هب  تیادـه و  دـنوادخ  ضرغ  هک  مینک  مکح  ّتیعطاق  اب  ـالثم  .میـشاب 
نآ همه  هک  مینادب  بجاو  دنوادخ  رب  یحالطصا ، فطل  بوجو  باب  زا  تسناوت  میهاوخ  هاگ  نآ  میشاب ، هدیسر  یعطق  مکح  نینچ 

دناوت یم  يا  هناوتشپ  هچ  اب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  رـس  رب  نخـس  یلو  .دیامن  مهارف  دنک ، یم  کمک  تاقولخم  تیاده  رما  هب  ار  هچ 
؟ دننک یم  تلالد  يزیچ  نینچ  رب  یلقن  ّهلدا  ای  تسا  هّیلقع  تالقتسم  زا  رما  نیا  ایآ  .دسرب  یعطق  مکح  نینچ  هب 

یهلا لاعفا  هب  ضرغ  دانسا  زاوج  مدع 

یفده نآ  دشاب و  هتـشاد  دـناوت  یم  لوقعم  يانعم  کی  اهنت  تقلخ » زا  دـنوادخ  ضرغ   » ریبعت تفگ : دـیاب  قوف  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
ءوس اب  تاقولخم  نیا  رگا  .تسا و  هداد  رارق  یعیرـشت  تروص  هب  - ناسنا نوچمه  - راتخم لقاع و  تادوجوم  يارب  دنوادخ  هک  تسا 
.دوش یمن  دراو  یهلا  تقلخ  ندوـب  هناـمیکح  هب  يا  همطل  چـیه  دـننک ، تکرح  هدـش  نییعت  فدـه  فـالخ  ریـسم  رد  دوـخ  راـیتخا 

.درادن دوجو  دنوادخ  یعیرشت  تساوخ  قّقحت  يارب  یترورض  نیاربانب 
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هیبشت و یعون  راتفرگ  دوش ، یم  هتفگ  دنوادخ  تقلخ  ضرغ »  » ای فدـه »  » ریبعت حیـضوت  رد  هک  يرگید  نایب  ره  قوف  يانعم  زا  ریغ 
دارفا مومع  هک  ییاـنعم  نآ  تهج  نیمه  هب  .دـشاب (1) یم  دودرم  القع  لیلد  نیمه  هب  هک  تسا  ناسنا  دروم  رد  يرادـفده  اب  ساـیق 

ماما .تسین  لاعتم  يادخ  هب  دانـسا  لباق  القن  القع و  دننک ، یم  هدارا  شلاعفا  رد  دنوادخ  فده »  » و ضرغ »  » زا نامّلکتم ) هلمج  زا  )
: دندومرف ادخ - هناخ  فاوط  ّجح و  مکح  عیرشت  ّتلع  هرابرد  دوخ  باحصا  زا  یکی  شسرپ  هب  خساپ  رد  - مالّسلا هیلع  قداص 

(2)  . . . .ٍهَّلِِعل َقلَخلا ال  َقَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنِا 

.دیرفآ ّتلع  نودب  ار  ناگدیرفآ  لج  ّزع و  يادخ 

فیلاکت و زا  یشخب  هب  ثیدح  همادا  رد  دنا و  هدرک  یفن  دنوادخ  تقلخ  زا  ار  ضرغ  ّتلع و  هنوگره  تحارص  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما 
یفن ثیدـح  رد  هچ  نآ  .دـنا  هدومرف  هراشا  دوش ، یم  ّبترتم  اهنآ  ماجنا  رب  هک  یتاکرب  راـثآ و  جـح و  مسارم  رد  ناگدـنب  فیاـظو 

دوش و یم  ماجنا  يارب  ناسنا  هزیگنا  هچ  نآ  ینعی  دوش ، یم  حرطم  اهناسنا  لاعفا  رد  هک  تسا  فدـه  ّتلع و  زا  ییانعم  نامه  هدـش ،
هب یبوبر  سّدقم  تاذ  هیبشت  شا  همزال  نوچ  تسین ، لاعتم  يادخ  هب  دانسا  لباق  القع  ییانعم  نینچ  .دشخب  قّقحت  نآ  هب  دهاوخ  یم 

.دشاب یم  تاقولخم 

يارغـص نیاربانب  تسین و  اور  القن  القع و  تقلخ ، رد  یهلا  ضرغ  زا  نتفگ  نخـس  هنوگره  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اـب 
میناوت یمن  یهلا  لاعفا  رد  یـضرغ  هنوگ  چیه  ام  .دـشاب  یمن  حیحـص  دـنا ، هدومن  کّسمت  فطل »  » ناهرب هب  هک  ینامّلکتم  لالدتـسا 
فده هب  عقاو  رد  مه  دنوادخ  يرادفده  حیحص  يانعم  .دوش  هتشاگنا  بجاو  دنوادخ  رب  فطل »  » باب زا  نآ  لوصح  ات  مینک  حرطم 

 . .ددرگ یمن  بوسحم  دنوادخ  لعف  تسا و  ناشدوخ  رایتخا  هب  نآ ، هب  ندیشخب  قّقحت  هک  دوش  یم  طوبرم  تاقولخم 
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دنوادخ تقلخ  رد  ناحتما »  » تّنس

هداد تبـسن  لاعتم  يادـخ  لعف  هب  ضرغ ، ّتلع و  ناونع  هب  تایاور  تایآ و  رد  يروما  یهاگ  اهناسنا ، يرایتخا  لاعفا  هزوح  رد  اـّما 
دنـشاب و یمن  تسا ، دودرم  القن  القع و  هچ  نآ  تاـبثا  ماـقم  رد  یلقن  ّهلدا  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  صوصخ  نیا  رد  .تسا  هدـش 

یکی .دننک  یمن  تابثا  - تسین اور  یبوبر  سّدقم  تاذ  هب  شدانـسا  هک  ییانعم  هب  - ّتلع فده و  دنوادخ ، تقلخ  يارب  مادـک  چـیه 
: میناوخ یم  نآرق  رد  .تسا  ناسنا  ءالتبا »  » و ناحتما »  » هلأسم هدش ، حرطم  ثیداحا  تایآ و  رد  هک  روما  نیا  زا 

(1) .ْمُکاتآ ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  ِضْرَْألَا َو  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلَا  َوُه  َو 

نآ رد  ات  دیشخب  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  امش  زا  یخرب  داد و  رارق  نیمز  رد  نانیـشناج  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ )  ) وا و 
.دنک ناتشیامزآ  هدومرف ، اطع  امش  هب  هچ 

مالّـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  لاـثم ، ناونع  هب  .تسا  هتفرگ  رارق  حیرـصت  دروم  حوـضو  هب  بلطم  نیا  مه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  رد 
: درک یحو  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  دنوادخ  هک  دندومرف  لقن  یسدق  یثیدح 

(2) .مدیرفآ رشب  شیامزآ  ناحتما و  روظنم  هب  ار  مّنهج  تشهب و  گرم و  یگدنز و  ترخآ و  ایند و 

و ّتلع »  » نیا زا  هک  یلوـبقم  ياـنعم  .تسا  هدـش  حرطم  تقلخ  تیاـغ  ّتلع و  ناوـنع  هب  دـنوادخ  ناـحتما  یلقن ، ّهلدا  هنوـگ  نیا  رد 
طسوت اهناسنا  تقلخ  راثآ  جیاتن و  زا  یکی  ینعی  .دوش  یم  ّبترتم  دنوادخ  لعف  رب  هک  تسا  يرثا  هجیتن و  دیمهف ، ناوت  یم  تیاغ » »

هجیتن رثا و  افرـص  ای  دشاب  فده  ّتلع و  يزیچ  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  .دـنریگ  یم  رارق  شیامزآ  دروم  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـنوادخ 
.دوش یّقلت 

 . و ّتلع »  » هملک لوادتم  يانعم  هب  میناوت  یمن  دنوادخ  تقلخ  دروم  رد  ام 
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نوچمه  ) تاقولخم ملاع  هب  هیبشت  یعون  زا  هتـساخرب  میمهف ، یم  ریبعت  ود  نیا  زا  هک  ییانعم  ره  رگید  ریبعت  هب  .میوش  لـئاق  ضرغ » »
هجیتن و نایب  رب  لمح  دیاب  دننک ؛ یم  تلالد  دنوادخ ، لاعفا  رد  فدـه  ّتلع و  نایب  رب  ناشرهاظ  هک  يا  ّهلدا  نیاربانب  .تسا  اهناسنا )

.دندرگ یهلا  تقلخ  رثا 

ناحتما زا  ناـسنا  ضرغ  .میوشن  لـفاغ  دراد ، دوجو  دـنوادخ  ناـحتما  رـشب و  ناـحتما  نیب  هک  یتواـفت  زا  دـیاب  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب 
يزیچ هب  ناحتما  زا  سپ  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  لاعتم  يادخ  اّما  .دبای  یمن  یهاگآ  اهنآ  هب  شیامزآ ، نودب  هک  تسا  يروما  نتـسناد 

تاقولخم نطاب  زا  شـسّدقم  تاذ  ندـش  هاگآ  دـنوادخ ، ندرک  ناحتما  يانعم  .تسا  هتـشادن  ار  شملع  نآ  زا  شیپ  هک  دوش  هاـگآ 
رد ار  دالوا »  » و لاوما »  » لاعتم يادخ  .تسا  هتـشاد  ملع  اهنآ  هب  شیپ  زا  دنوادخ  هک  تسا  يروما  ندش  راکـشآ  افرـص  هکلب  تسین ،

: تسا هدومرف  هتسناد و  ناحتما  هلیسو  نآرق 

(1) .ٌهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنِإ 

.دنتسه شیامزآ  هلیسو  امش  نادنزرف  لاوما و  هک  تسین  نیا  زج 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هفیرش ، هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

مهِـسُفنَا نِم  مِِهب  َمَلعَا  هَناحبُـس  َناک  نِا  ِهِمـسِِقب و  یـضارلا  ِِهقزِِرل و  ُطِخاسلا  َنَّیَبَتَِیل  ِدـالوَالا  ِلاومـألِاب و  هَداـبِع  ُِربَتخَی  هَّنأ  کـلذ  ینعَم 
(2) .ُباقعلا ُباوَثلا و  ُّقَحَتُسی  اهب  یّتلا  ُلاعفَالا  َرَهظَِتل  نکلو 

زا کیمادک  هک  دوش  نشور  ات  دیامزآ  یم  دالوا  لاوما و  هلیـسو  هب  ار  شناگدنب  ناحبـس ) يادـخ   ) هک تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم 
زا ناگدـنب  هب  تبـسن  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـنچره  تسا و  دونـشخ  یـضار و  شیوخ  مهـس  هب  یـسک  هچ  یـضاران و  دوـخ  يزور 

.دشاب یم  باقع  باوث و  قاقحتسا  أشنم  هک  تسا  یلامعا  ندش  راکشآ  يارب  شناحتما  یلو  تسا ، رت  هاگآ  ناشدوخ 

هک 3. تسا  یصاعم  تاعاط و  روهظ  يارب  دنوادخ  ناحتما  ینارون ، نایب  نیا  قبط 
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ادـج يرگید  زا  کیره  ناوریپ  هدـش و  راکـشآ  لطاب  ّقح و  قیرط ، نیا  زا  .دنـشاب  یم  باقع  بجوم  ناهانگ  باوث و  أشنم  تاعاط 
کیمادک دوش  نشور  هک  تسا  نیا  يارب  افرـص  دیازفا و  یمن  دنوادخ  ملع  رب  يزیچ  لطاب ، ّقح و  ییادج  روهظ و  نیا  .دندرگ  یم 

.تساهنآ باقع  أشنم  کیمادک  باوث و  أشنم  ناگدنب  لامعا  زا 

یهلا ناحتما  رد  فطل »  » بوجو مدع 

نامّلکتم رظندروم  فطل  تسا  نکمم  لاعتم  يادخ  هک  تفریذپ  ناوت  یم  یهلا ، ناحتما  ندوب  ّتلع  حیحـص  يانعم  هب  هّجوت  اب  لاح 
مهارف ار  اه  هنیمز  تامّدقم و  همه  تسین  مزلم  القع  دشاب ، ناگدـنب  ناحتما  شـضرغ  هک  ییادـخ  اریز  دـنکن ؛ لامعا  يدراوم  رد  ار 

دـنکن و داجیا  ار  یتالیهـست  ادـمع  يدراوم ، رد  تسا  نکمم  هکلب  ددرگ ، ناسآ  هداس و  اهناسنا  يارب  ناـحتما  رد  ّتیقفوم  اـت  دـنک 
.دیامن رازگرب  راوشد  تخس و  ییاه  ناحتما 

یم هک  نیا  اب  دـنک ، توعد  ینامهم  هب  ار  يرگید  یـسک  رگا  .دـیامن  یم  رت  حـضاو  ار  بلطم  زین  نامّلکتم  رظندروم  لاـثم  هب  هّجوت 
يارب ار  تافیرشت  تالیهست و  همه  هک  دنادن  حالـص  یتهج  هب  تسا  نکمم  لاح  نیع  رد  یلو  دنک ، تکرـش  ینامهم  رد  وا  دهاوخ 
ماجنا نودب  ایآ  هک  دیامزایب  صوصخ  نیمه  رد  ار  وا  دهاوخب  اسب  هچ  هکلب  .دنک  مهارف  دیامن ، تکرـش  ینامهم  رد  امتح  وا  هک  نیا 
شیارب هن  صاخ ، تافیرـشت  نآ  نداد  ماجنا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .ریخ  اـی  تسه  یناـمهم  رد  تکرـش  هب  رـضاح  تافیرـشت ، نآ 
ماـجنا زا  تهج  نآ  هب  هک  تسا  راـک  رد  - ناـحتما نوـچ  - یتـمکح یلو  دوـش  یم  وا  رد  یبـیع  صقن و  بجوـم  هـن  تـسا و  راوـشد 
ضقن دنکن ، تردابم  تافیرشت  نآ  ماجنا  هب  نابزیم  رگا  هک  درک  لالدتسا  نینچ  ناوت  یمن  نیاربانب  .دنک  یم  يراددوخ  تافیرـشت ،
هّجوت  ) .تسا هدوبن  يا  هویش  ره  اب  یتمیق و  ره  هب  ینامهم  رد  هدش  توعد  درف  تکرـش  وا  ضرغ  نوچ  تسا ، هدومن  شیوخ  ضرغ 

( .دوش

، ناسنا طسوت  تاعاط  يرایتخا  ماجنا  رد  تالیهـست  دـعاسم و  ياه  هنیمز  داجیا  هک  نآ  دوجو  اـب  تفگ : ناوت  یم  تروص  نیمه  هب 
راوشد لاعتم  يادخ  يارب 
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اهنآ زا  یکی  هک  - ییاه تمکح  هب  انب  هک  دراد  لامتحا  اـّما  دروآ ؛ یمن  مزـال  وا  رب  ار  یبیع  صقن و  چـیه  زین  يراـک  نینچ  تسین و 
ضرغ نوچ  تسا ، هتفرگن  تروص  یـضرغ  ضقن  چیه  تروص  نیا  رد  .دـنک  يراددوخ  ادـمع  اهنآ  ندومن  مهارف  زا  - تسا ناحتما 

رظندروم فطل  ندادـن  ماجنا  سپ  .دـننز  زابرـس  وا  تیـصعم  زا  دـنهد و  ماجنا  ار  وا  تعاط  یتمیق  ره  هب  اهناسنا  هک  تسین  نیا  یهلا 
.تسا هدشن  ماجنا  یتمکح  فالخ  حیبق و  راک  چیه  ضرف ، نیا  رد  اذل  تسین و  ضرغ  ضقن  قادصم  دنوادخ ، بناج  زا  نامّلکتم 

ناگدنب دروم  رد  حلصا  تیاعر  هب  دنوادخ  ندوبن  مزلم 

ياه تحلـصم  نیرتشیب  هراومه  دـیاب »  » ناگدـنب اب  شراتفر  رد  دـنوادخ  هک  تسا  داـقتعا  نیا  فطل ، ناـهرب  مزاول  جـیاتن و  زا  یکی 
هک تسا  نیا  فطل  ناهرب  ياضتقم  رگید ، ریبعت  هب  .دـناسرب  نانآ  هب  ار  يویند  ینید و  ریخ  نیرتشیب  هشیمه  و  دـنک ، تیاعر  ار  نانآ 
زا یکی  حلـصا » تیاـعر   » عقاو رد  .دـیامن  غیرد  دـشاب ، یم  شناگدـنب  حالـص  هب  هک  هچ  نآ  ره  ندومن  مهارف  زا  دـیابن » ، » دـنوادخ

.دنا هتسناد  بجاو  دنوادخ  رب  ار  نآ  نامّلکتم  هک  تسا  فطل »  » قیداصم

: تفگ دیاب  اعّدم  نیا  دروم  رد 

رد هک  یتالاکـشا  تسا و  لیلد  یب  یلقع  ظاحل  هب  حلـصا ، تیاعر  رد  لاعتم  يادـخ  رب  ترورـض »  » و بوجو »  » هب ندـش  لئاق  ـالّوا 
.تسا دراو  انیع  زین  حلصا » تیاعر  بوجو   » دروم رد  دوش ، یم  دراو  فطل  ناهرب  صوصخ 

یعقاو فطل  لضف و  رس  زا  دنوادخ  هک : درک  اعدا  صوصخ  نیا  رد  یلقن  ّهلدا  دانتسا  هب  ناوت  یم  مینادن ، بجاو  ار  رما  نیا  رگا  ایناث 
.دیامرف یم  لامعا  نانآ  ّقح  رد  ار  شناگدنب  ریخ  ءادتبا  هشیمه  دنناد ، ) یم  بجاو  ادخ  رب  هک  نامّلکتم  یحالطـصا  فطل  هن   ) دوخ

، دـشاب یم  شحالـص  ریخ و  هب  هچ  نآ  زا  ار  وا  تسا » نکمم   » هاگ نآ  دـش ؛ دراو  یهلا  تیـصعم  تفلاخم و  رد  زا  يا  هدـنب  رگا  اّما 
.دیامرف مورحم 

، هدش عضو  ناگدنب  قح  رد  لّضفت  ّتنم و  يور  زا  هک  یهلا  ّتنس  نیا  يارجا 

180 ص :

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  .دوش  یم  تابثا  یلقن  قیرط  زا  افرص  درادن و  یلقع  ترورـض  هنوگ  چیه 
: میناوخ یم 

(1) .َنوُِملظَی مُهَسُفنَا  َساّنلا  َّنِکل  ًائیَش َو  َساّنلا  ُِملظَی  مَُهل َو ال  َحَلصَالا  ِّالا  ِهِدابِِعل  ُلَعفَی  یلاعَت ال  َكَرابَت َو  َهّللا  َّنِا 

نیا دـنک و  یمن  مدرم  هب  یملظ  دـهد و  یمن  ماجنا  تسا ، ناـشیا  حالـص  هب  هچ  نآ  زج  يزیچ  شناگدـنب  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
.دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هک  دنتسه  مدرم 

(2) .تسا هدش  لقن  راوگرزب  ماما  نآ  زا  مه  يرگید  ثیدح  رد  ریبعت  نیمه  هیبش 

: تشاد هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  ثیداحا  نیا  لولدم  دروم  رد 

هک یثیداحا  نیاربانب  .درادن  وا  رب  یترورض  هنوگ  چیه  تسا و  لضف  ساسارب  افرص  لاعتم  يادخ  بناج  زا  ّتنـس  نیا  نداد  رارق  - 1
.دننک یمن  تلالد  حلصا » تیاعر  بوجو   » رب دنتسین و  فطل  ناهرب  دّیؤم  هجو  چیه  هب  دنراد ، تلالد  انعم  نیا  رب 

اهنآ رگا  اّما  دنک ، یم  لمع  نینچ  دوخ  ناگدنب  همه  اب  ءادتبا  هشیمه  دنوادخ  ینعی  .تسا  هیلّوا  ییادتبا و  ّتنـس  کی  ّتنـس ، نیا  -2
لمع ّتنـس  نیا  قبط  نانآ  اب  تسا  نکمم  دـندرک ؛ طوقـس  یهلا  تیـصعم  هاـنگ و  هطرو  هب  دنتـسنادن و  ار  ییادـتبا  تمعن  نیا  ردـق 

هب هنومن  ناونع  هب  طقف  .تسین  اهنآ  همه  حرط  لاجم  اج  نیا  رد  هک  دـننک  یم  تلالد  انعم  نیا  رب  يدّدـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  .دوشن 
.تسا هدـش  حرطم  ناملاظ  ياهلد  رب  وا  ندز » رهم   » دـنوادخ و لالـضا »  » زا نخـس  اـهنآ  رد  هک  مینک  یم  هراـشا  يدراوم  زا  یـضعب 

: دیامرف یم  نآرق 

(3) .ًاجَرَح ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  ِمالْسِْإِلل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهّللَا  ِدُِری  ْنَمَف 

 . خارف ندش  میلست  يارب  ار  شا  هنیس  دنک ، تیاده  ار  یسک  دهاوخب  دنوادخ  رگا 
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.دهد یم  رارق  هتسب  گنت و  ار  شا  هنیس  دراد ، هگن  یهارمگ  رد  ار  یسک  دهاوخب  رگا  دنک و  یم 

: تسا نینچ  میرک ، نآرق  رد  رگید  هنومن 

(1) .ًالِیلَق ّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهّللَا  َعَبَط  َْلب 

.دنروآ یمن  نامیا  نانآ ) زا   ) یمک هّدع  زج  هجیتن  رد  هدز ، رهم  ناشرفک  ببس  هب  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  هکلب 

: دنا هتسناد  نانآ  رفک  تبوقع  یعون  ار  نارفاک  ياهلد  رب  دنوادخ  ندز  رهم  هفیرش ، هیآ  نیمه  هب  دانتسا  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

(2) .ْمِهِْرفُِکب اْهیَلَع  ُهّللَا  َعَبَط  َْلب  َّلَج : َّزَع َو  َلاق  امَک  مِهِرفُک  یلَع  ًَهبوُقُع  ِراّفُکلا  ِبُوُلق  یلَع  ُعبَطلا  َوُه  ُمتَخلا 

 . . . .ُهّللَا َعَبَط  َْلب  دومرف : لج  ّزع و  يادخ  هک  روطنامه  ناشرفک ، رب  تبوقع  تهج  زا  نارفاک  ياهلد  رب  ندز  رهم  ینعی  متخ 

تیاده و هک  دنا  هتـسناد  یناسک  هّجوتم  اهنت  ار  دـنوادخ  بضغ  لالـضا و  مالّـسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترـضح  يرگید ، ثیدـح  رد 
: دنا هتفریذپن  ار  وا  تیاضر 

َمل نَم  ُّلُِضی  امَّنا  ُهاطَع َو  ُهنِم  لَبقَی  َمل  نَم  ُعَنمَی  اّمنِا  ُهاضِر َو  ُهنِم  لَبقَی  َمل  نَم  یلَع  ُهَبَـضَغ  اـّمنِا  َمیلَعلا  َمیلَحلا  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهّللا  َّنِا 
(3) .ُهادُه ُهنِم  لَبقَی 

زا طقف  ار  دوخ  ياطع  .دـنک و  یم  بضغ  دـنا ، هدرک  در  ار  وا  يدونـشخ  هک  نانآ  رب  اـهنت  - یلاـعت كراـبت و  - اـناد راـبدرب  دـنوادخ 
.دیامرف یم  لالضا  دنا ، هدرکن  لوبق  ار  وا  تیاده  هک  ار  یناسک  اهنت  .دراد و  یم  زاب  دنا ، هتفریذپن  ار  وا  ششخب  هک  یناسک 

هدـش تابثا  زین  یهلا  لدـع  اب  نآ  تافانم  مدـع  هتفرگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  دوخ  ياـج  رد  دـنوادخ  لالـضا »  » قیقد ياـنعم 
.(4) .تسا
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یناسک دوخ ، هیلوا  ّتنـس  فالخرب  دـنوادخ  یهاگ  دوش : نشور  هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  تایاور  تایآ و  نیا  حرط  زا  دوصقم 
نیا دیامرف و  یم  مورحم  تسا ، ناشحالص  هب  هچ  نآ  زا  دنا ، هدز  زابرـس  ناشرایتخا  ءوس  اب  یهلا  فطل  تیاده و  نتفریذپ  زا  هک  ار 

.دنا هدش  بکترم  دوخ  ّقح  رد  هک  تسا  یملظ  تبوقع  تقیقح  رد  نوچ  تسین ، ناشیا  هب  دنوادخ  هیحان  زا  یملظ 

رّکذتم هلـصافالب  دندوب ، هدومرف  هراشا  شناگدنب ، تحلـصم  اب  قباطم  دنوادخ  راتفر  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مه  یثیدـح  رد 
.دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هک  دنتسه  مدرم  نیا  دنک و  یمن  ملظ  مدرم  هب  دنوادخ  هک : دنا  هدش  تقیقح  نیا 

همه رد  لاعتم  يادـخ  هک  تفگ  ناوت  یمن  عومجم  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  لـصاح  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  لـقن  زا  هک  يا  هجیتن 
هیلّوا ّتنـس  رـشب ، رایتخا  ءوس  تلاخد  اب  هکلب  .دـیامن  یم  راـتفر  تسا ، ناشحالـص  هب  هچ  نآ  قباـطم  طـقف  سک  همه  يارب  لاـح و 

.دیامرف یم  مورحم  تسا ، ناشحالص  هب  هچ  نآ  زا  ار  یناسک  شلدع  ياضتقم  هب  هدرک و  رییغت  دوب ، وا  لضف  ساسارب  هک  دنوادخ 

ییانعم نینچ  لاعتم  يادخ  دروم  رد  میناوت  یمن  ام  .تسین  نآ  یلاع  یلیضفت و  يانعم  ثحب ، دروم  ثیداحا  رد  حلـصا »  » زا دارم  - 3
ریخ و نیرتشیب  يانعم  هب  ار  حلـصا »  » ریبعت ناشدوخ  يارب  دـنناوت  یم  دـنراد ، هک  ییاه  تیدودـحم  لیلد  هب  اهناسنا  .میربب  راک  هب  ار 
لضف و میناوت  یمن  ام  .درادن  نیرت » حلاص   » يانعم رگید  دوش ، هداد  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  ریبعت  نیا  رگا  اّما  .دـنربب  راک  هب  حالص 

لـضف زا  يا  هجرد  ره  .دشاب  وا  حالـص  ریخ و  ّدـح  نیرتالاب  ياراد  هک  میریگب  رظن  رد  قولخم  کی  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  يریخ 
لئاق یتیدودحم  ناوت  یمن  تاقولخم ، هب  دنوادخ  لضف  يارب  نوچ  تسا و  ضرف  لباق  مه  نآ  زا  رتالاب  میریگب ، رظن  رد  هک  ار  یهلا 

.تسین یحیحص  ضرف  شناگدنب ، ّقح  رد  ادخ  بناج  زا  حالص  ریخ و  نیرتشیب  ضرف  سپ  دش ؛

حالـص ریخ و  يارب  یفقـس  میناوت  یمن  سپ  دنک ، یم  نییعت  ناشیا  هب  دنوادخ  لّضفت  ار  ناگدنب  حالـص  ریخ و  نوچ  رگید  ریبعت  هب 
ریخ شناگدنب  هب  دهاوخب  ردقره  ات  هک  نیا  يارب  تسا  زاب  دنوادخ  تسد  اریز  میوش ؛ لئاق  دنوادخ ، بناج  زا  نانآ 
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حلـصالا  » ثحب دروم  ثیدح  همجرت  رد  لیلد  نیمه  هب  .دزاس  یمن  دودـحم  ار  وا  لضف  يزیچ  چـیه  شدوخ  تساوخ  زج  دـناسرب و 
.درک تیاعر  ار  بلطم  نیا  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  همه  رد  میدومن و  همجرت  تسا » ناشیا  حالص  هب  هچ  نآ  ، » ار مهل »

نآ هب  ییادتبا  تروص  هب  شیوخ و  لضف  يور  زا  دنوادخ  هک  تسا  یتّنـس  ناگدـنب ، تحلـصم  تیاعر  هک  دـش  نشور  عومجم  رد 
یگـشیمه و هن  تسا و  بجاو  هن  حلـصا » تیاعر   » نیاربانب دنک ؛ رییغت  اهناسنا  يرکـشان  اب  تسا  نکمم  ّتنـس  نیا  دـنک و  یم  لمع 

.ییاج همه 

دنوادخ بناج  زا  مرک  دوج و  لامعا  بوجو  مدع 

راگزاس اهنآ  داجیا  ترورـض  اب  اـهنیا  همه  یناـعم  هک  فطل ، مرک و  دوج و  ینعی  لـضف  هک  درک  هّجوت  تقیقح  نیا  هب  دـیاب  نونکا 
، دنوادخ نوچ  هک  دومن  رّوصت  دیابن  نیاربانب  .درک  یّقلت  بجاو  ناوت  یمن  دـشاب ، مرک  دوج و  رـس  زا  هک  ار  یـششخب  اطع و  .تسین 

هداد تبـسن  لاعتم  يادخ  هب  هک  یتافـص  .دـیامن  راتفر  ناگدـنب  اب  شمرک  دوج و  ياضتقا  هب  هشیمه  دـیاب  سپ  تسا ، میرک  داوج و 
میلع دننام  دشاب ، یم  فصّتم  اهنآ  هب  یلاح  ره  رد  هشیمه و  دنوادخ  هک  دنتسه  یهلا  تافـص  زا  یهورگ  تسا : هنوگ  ود  دوش ، یم 

ندوبن میلع  ای  میکح  نوچ  دشابن ، میلع  ای  میکح  یطیارـش  رد  دنوادخ  هک  درادـن  ناکما  القع  .اهنیا  لاثما  مّویق و  ّیح و  ای  میکح  و 
.تسا یصقن  بیع و  ره  زا  هّزنم  القع  دنوادخ  دیآ و  یم  رامش  هب  صقن  یتروص ، ره  رد 

اهنآ ّدض  هکلب  دشابن ، فصّتم  اهنآ  زا  یخرب  هب  یطیارش  رد  دنوادخ  درک  ضرف  ناوت  یم  هک  دنتسه  یهلا  تافـص  زا  يرگید  هورگ 
نکمم ًالقع  .اهنیا  لاثما  و  هدنـشخب ) رایـسب   ) باّهو ای  هدنیاشخب )  ) روفغ ای  هدننک ) هدنز   ) ییحم دننام  دوش ، هداد  تبـسن  دنوادخ  هب 

یم ار  يرادناج  دوجوم  ناج  هک  تسا  یتقو  نآ  دـشاب و  هدـنناریم )  ) تیمم هکلب  دـشابن ، ییحم  يدروم  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 
دوخ لدع  ساسا  رب  ار  وا  دـهد و  یمن  رارق  دوخ  وفع  دروم  ار  يراکهانگ  درف  یتقو  نینچمه  .تسین  ییحم  رگید  اج  نآ  رد  .دریگ 

زا ار  یسک  هک  یماگنه  ای  دناسر  یم  شهانگ  تبوقع  هب 
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فـصّتم دراوم ، نیا  همه  رد  .دراد  ناـکما  ـالقع  زین  نیا  دوش و  یمن  قـالطا  باّـهو ، وا  هب  رگید  دـنک ، یم  مورحم  شیاـه  تبهوم 
اهنآ بلس  لیلد ، نیمه  هب  دیآ و  یمن  رامش  هب  شسّدقم  تاذ  صقن  بیع و  .و . .  روفغ  ییحم و  لیبق  زا  یتافـص  هب  دنوادخ  ندوبن 

.درادن يروذحم  القع  لاعتم  راگدرورپ  زا  - يدراوم طیارش و  رد  -

تبـسن دنوادخ  هب  اهنآ  دادـضا  مه  یهاگ  تافـص و  نیا  دوخ  یهاگ  تایاور  تایآ و  رد  نوچ  تسا ، نینچ  مه  یلقن  ّهلدا  ظاحل  هب 
َکَْـسمَأ  » ناکما مه  هدش و  هداد  تبـسن  لاعتم  يادخ  هب  باّهو  مه  تیمم ، مه  هدش و  هدناوخ  ییحم  مه  دنوادخ  .تسا  هدـش  هداد 

« - نیرابجلا مصاق   » مه هدـش و  هدـیمان  روفغ »  » مه .تسا  هدومرف  حرطم  نآرق  رد  شدوخ  يارب  ار  - تشادزاـب ار  شقزر   - (1)« ُهَقْزِر
.نارگمتس رگدوبان  « - نیملاظلا ریبم   » -و نارگدادیب هدننکش 

ییحم زا  دوصقم  الثم  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  نتفاـی  ّتیلعف  تافـص ، نیا  یناـعم  رد  هک  تسا  یـضرف  رد  نانخـس  نیا  همه 
، ییحم ياـنعم  رد  تسا  نکمم  یلو  .و . .  دـیاشخب  یم  لـعفلاب  هک  یـسک  روفغ  زا  دارم  دـنک و  یم  هدـنز  لـعفلاب  هک  دـشاب  یـسک 

دناوت یم  هک  دوش  هتفگ  یـسک  هب  ییحم  ینعی  .دشاب  ندرک  هدنز  ییاناوت  دارم  رگید  ریبعت  هب  دشاب ، هدش  ظاحل  ندرک  هدنز  ّتینأش 
لعفلاب هچ  دراد ، ار  یگدنیاشخب  ّتینأش  هک  یـسک  ینعی  روفغ ، تسا  نینچمه  .دشاب  ندومن  هدـنز  لاح  رد  هک  نیا  هن  دـنک ، هدـنز 

نیا هب  دـنوادخ  فاصّتا  همزال  : » تفگ دـیاب  دـشاب ، دارم  مه  انعم  نیا  رگا  .دـنکن  لاـمعا  ار  دوخ  نارفغ  يدروم  رد  هچ  دـیاشخبب و 
، دنکن لامعا  ار  دوخ  ترفغم  ای  ءایحا  يدروم  رد  دنوادخ ، رگا  .تسین » یسکره  يارب  یطیارـش و  ره  رد  اهنآ  نتفای  ّتیلعف  تافص ،

.تافص هنوگ  نیا  ریاس  تسا ، روط  نیمه  دوش و  یمن  بلس  وا  زا  ندوب  روفغ  ییحم و 

ار دنوادخ  ناوت  یمن  الثم  دومن  لمح  یبوبر  سّدقم  تاذ  رب  ار  اهنآ  دادضا  ناوت  یمن  القع  لّوا ، هتسد  تافـص  دروم  رد  لاحره  هب 
، اهنآ ندوب  اراد  ّتینأش  زا  یلعف  يانعم  کیکفت  تافـص ، نیا  رد  .تسناد  .و . .  ّتیم  ّیحریغ و  اـی  لـهاج  میکحریغ و  یطیارـش  رد 

میکح و 1. اتاذ  دنوادخ  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  الثم  ینعی  .تسین  نکمم 
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یلعف ره  رد  سپ  تسا ، ملع  تمکح و  ندوب  اراد  وا  نأش  رگا  .دشاب  هدرکن  لامعا  ییاج  رد  ار  دوخ  تمکح  ملع و  اّما  دشاب ، میلع 
ایآ دنتسه ؟ یهلا  تافص  زا  هتسد  مادک  ءزج  میرک ، داوج و  میسرپ : یم  نونکا  .تسا  یعطق  ملع ، تمکح و  تلاخد  دهد  ماجنا  هک 

داوج و همزال  ایآ  رگید  ریبعت  هب  ای  دـیامن ؟ راتفر  شیوخ  مرک  دوج و  اـب  ناـگمه  دروم  رد  هشیمه و  دـنوادخ  هک  تسا  مزـال  ـالقع 
رگید دیامن ، مرک  دوج و  دهاوخن  يدروم  رد  رگا  و  دـیامن ؟ لامعا  ار  دوخ  مرک  دوج و  هشیمه  هک  تسا  نیا  دـنوادخ ، ندوب  میرک 

! ؟ تسین میرک  داوج و 

چیه القع  هک  تفگ  دـیاب  دـشاب ، لاعتم  راگدرورپ  يوس  زا  مرک  دوج و  نتفاـی  ّتیلعف  دـنوادخ ، ندوب  میرک  داوج و  زا  دوصقم  رگا 
دوج و دروم  یطیارـش  رد  ار  یـسک  اسب  هچ  هکلب  دشاب ، اهنآ  هب  فصّتم  سک  همه  دروم  رد  هشیمه و  دـنوادخ  هک  درادـن  یترورض 

.دیامن یم  دییأت  ار  یضرف  نینچ  دوجو  مه  یلقن  ّهلدا  هک  نیا  رب  هوالع  درادن ، یلقع  حبق  رما ، نیا  دهدن و  رارق  شمرک 

هک مییوگب  میناوت  یم  دـشاب ، مرک  دوج و  لاـمعا  يارب  وا  ییاـناوت  ّتینأـش و  لاـعتم ، يادـخ  ندوب  میرک  داوج و  زا  دوـصقم  رگا  و 
دوج و هک  یتقو  نامه  رد  .دیامن  لامعا  ار  اهنآ  يدروم  ره  رد  هشیمه و  هک  تسین  نیا  تافص ، نیا  هب  دنوادخ  ندوب  فصّتم  همزال 

.تسناد مرک  دوج و  هتسیاش  لها و  يانعم  هب  میرک  داوج و  ار  وا  ناوت  یم  زین  هدرکن  مرک 

.دـیامن راتفر  ناگدـنب  اب  شمرک  دوج و  ياضتقا  هب  هشیمه  هک  تسین  نیا  دـنوادخ  ندوب  میرک  داوج و  همزـال  تروص ، ره  رد  سپ 
مرک دوـج و  زا  یقادـصم  ناوـنع  هب  - ار ناـمّلکتم  یحالطـصا  فـطل  ماـجنا  هک  دوـش  یم  نـشور  تاحیـضوت  نـیا  وـترپ  رد  نوـنکا 

: دشاب لوبق  لباق  القع  دناوت  یمن  لیذ  نخس  نیاربانب  .درمش  بجاو  ناوت  یمن  - دنوادخ

نامگ هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، بجاو  دنوادخ )  ) مرک دوج و  تهج  زا  اهنت  دـنا ، هتـسناد  بجاو  فطل ، هب  نادـقتعم  هک  یفطل  نآ 
«(1) .دوب یم  ملاظ  درک ، یمن  ار  فطل  نآ  ادخ  رگا  هک  نیا  هدرک و  بجاو  ار  نآ  یهلا )  ) لدع دنا : هدرک 
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اّما .تسین  راگزاس  بوجو  اب  اتّیهام  فطل ، هک  ارچ  .مینادـب  بجاو  میناوت  یمن  مرک  دوج و  باب  زا  ار  راـگدرورپ  فطل  هک  میتسناد 
یم بجاو  دنوادخ ، رب  لدع  باب  زا  قح  نیا  تیاعر  هاگ  نآ  دنک ، یّقلت  دـنوادخ  رب  اهنآ  ّقح  ار  اهناسنا  ندـش  تیادـه  یـسک  رگا 
نیا تقیقح  اّما  .دننک  یم  راهظا  دنوادخ ، فرط  زا  قلخ  تیاده  بوجو  هب  نادقتعم  هک  دراد  يریرقت  عون  هب  یگتـسب  رما  نیا  .دوش 

دنوادـخ رب  یّقح  هنوگ  چـیه  ءادـتبا  اهناسنا  نوچ  لدـع ، باب  زا  هن  تسا و  بجاو  ادـخ  رب  مرک  دوج و  باب  زا  هن  فطل »  » هک تسا 
.دنرادن

ناقفاوم زا  لقن  هب  فطل  ناهرب  دقن  هصالخ 

یخرب هک  تسا  ینخس  مینک ، حرطم  فطل  بوجو  رب  نامّلکتم  لالدتـسا  دقن  رد  ثحب  هجیتن  ناونع  هب  میناوت  یم  هچ  نآ  لاحره  هب 
دراو ار  لاکـشا  لقان ، هک  تفگ  دیاب  اتدعاق  .دنا  هدادن  نآ  هب  مه  یخـساپ  چیه  هدرک و  لقن  نآ  دقن  رد  فطل  ناهرب  هب  نادقتعم  زا 

: تسا نیا  دقان  نخس  نیع  .درک  یم  در  ار  نآ  دیاب  هنرگو  هتسناد 

یمالک ثحابم  رد  هلزتعم  هّیماما و  تسا و  روهـشم  یمالک ، ياه  باتک  رد  هک  تسا  ییاه  هدعاق  زا  - فطل هدعاق  ینعی  - هدـعاق نیا 
نیا ندوبن  ای  ندوب  حیحص  دروم  رد  اّما  دنا ، هدرک  لالدتسا  نآ  هب  دوخ  ینید  دیاقع  یخرب  میکحت  يارب  دنا و  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا 

حیحص ار  هدعاق  نیا  یخرب  .تسا  هدمآ  لمع  هب  ناوارف  هّیماما ، نادنمشناد  نایم  یملع  ياه  ثحب  نآ ، ندوبن  ای  ندوب  مامت  هدعاق و 
یمرد دزرو ، لّمأت  نآ  باوبا  رد  دـنک و  ّتقد  اه  ثحب  نیا  رد  یـسک  رگا  یلو  حیحـص ، ریغ  ار  نآ  مه  یخرب  دـنناد و  یم  ماـمت  و 
هدعاق نیا  يارغص  هب  اه  لاکشا  مامت  تسا و  نآ  يارغص  زارحا  رد  لاکشا ، طقف  تسا و  مامت  حیحـص و  هدعاق  نیا  ياربک  هک  دبای 

.ددرگ یمرب 

: دیوگ یم  نینچ  يرغص  دقن  رد  نامّلکتم ، لالدتسا  ياربک  هرابرد  یحیضوت  نایب  زا  سپ  دقان 

یمامت هب  رشب ، لوقع  هک  اج  نآ  زا  هک  نیا  هب  دوش  هراشا  هک  تسا  راوازس  يرآ 
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هچ  ) دسانـش یمن  - تسا رما  نآ  ماظن  هب  ّقلعتم  هک   - ار ءایـشا  عناوم  تایـضتقم و  لوقع ، نآ  درادن و  هطاحا  اهزیچ  دسافم  حلاصم و 
نیاربانب .دوش  یم  لکـشم  راچد  فطل ، هدعاق  يارغـص  زارحا  رد  تهج  نیمه  هب  یّلک ) ماظن  هب  طوبرم  ای  یعون و  ای  دشاب  یـصخش 

نآ هک  نیا  رد  اریز  درک ، لالدتسا  اهنآ  هب  ناوت  یمن  ییزج ، دراوم  زا  یخرب  رد  هک  دنتسه  یمّلسم  حیحص و  ياه  هدعاق  رایـسب  هچ 
.دوش (1) یمن  يرغص  نآ  لماش  هدعاق ، تسه ، فالخرب  ملع  نوچ  ای  تسه و  دیدرت  دشاب ، هدعاق  نآ  قیبطت  دراوم  هلمج  زا  دروم 

فطل ناهرب  دقن  رد  يرگید  تاکن 

: مییازفیب مه  يرگید  تاکن  میناوت  یم  دش ، نایب  نامّلکتم  فطل  ناهرب  دقن  رد  هچ  نآ  رب 

یم ار  يزیچ  .درادـن  نآ  حیحـص  يوغل و  يانعم  اب  یبسانت  چـیه  هدـش ، هدـیمان  فطل »  » مالک لها  یخرب  حالطـصا  رد  هچ  نآ  ـالّوا 
قادصم رگید  دـشاب ، بجاو  يزیچ  ياطعا  رگا  دوش و  هدیـشخب  ناسحا  لضف و  يور  زا  هک  مینادـب  فطل »  » قادـصم اتقیقح  میناوت 

.دشاب دناوت  یمن  فطل  لضف و 

یم لیلد  هچ  هب  .درادن  دوجو  یلقع  لیلد  چیه  دشاب ، بجاو  ادخ  رب  - نیمّلکتم رظندروم  فیرعت  قبط  « - فطل  » ماجنا هک  نیا  رب  ایناث 
؟ تسا مزال  دنوادخ  رب  دنک ، یم  کیدزن  تیـصعم  كرت  تعاط و  ماجنا  هب  ار  فّلکم  هک  یطرـش  هنیمز و  ره  داجیا  هک  تفگ  ناوت 

راک هچ  دروآ ، مهارف  یناسک  يارب  ار  - تاعاط زا  یضعب  مه  نآ  - تاعاط ماجنا  تامّدقم  طیارش و  زا  یخرب  طقف  لاعتم ، يادخ  رگا 
؟ لیلد هچ  هب  تسا ؟ یهلا  تمکح  فالخ  راک  نیا  ایآ  تسا ! ؟ هتفرگ  تروص  یضرغ  ضقن  هچ  هداد و  ماجنا  یحیبق 

مییوگ یم  خـساپ  رد  .دـنوش  یم  کیدزن  وا  تیـصعم  هب  رود و  یهلا  تعاط  زا  اهناسنا  تروص ، نیا  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
یکیدزن 3. اه و  تعاط  زا  يرود  رگا 
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؟ دراد ادخ  يارب  یحبق  هچ  فطل ، نیا  ماجنا  مدع  - دنوادخ هارکا  ربج و  هب  هن  - دشاب ناشدوخ  رایتخا  هب  اه  تیصعم  هب 

رد - لاعتم راگدرورپ  رگا  دـیامن ! ؟ ناربج  لیمکت و  تیادـه  ریـسم  رد  ار  رـشب  یتساـک  فعـض و  ره  دـنوادخ  هک  تسا  مزـال  رگم 
اور یتمکح  فالخ  هچ  دهاوخن ، یتّیلوؤسم  وا  زا  دح  نآ  زا  رتالاب  دنادب و  فّلکم  ار  وا  - هدش تّجح  مامتا  سکره  يارب  هک  يّدح 
نیا نوچ  هداد ، ماجنا  یحیبق  راک  دیامن ؛ هذخاؤم  وا  زا  هدومن ، اطع  یناسنا  ره  هب  هچ  نآ  زا  شیب  دـنوادخ  رگا  يرآ ، تسا ؟ هتـشاد 

هفیظو وا  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  دروآ و  مهارف  رتـمک  یناـسک  يارب  ار  دوـخ  هب  بّرقت  طیارـش  هنیمز و  هـک  نـیا  یلو  .تـسا  مـلظ  راـک 
.تمکح فالخ  هن  تسا و  ملظ  هن  هجو  چیه  هب  دهاوخب 

مزال دنک ، مهارف  ار  تیصعم  زا  يرود  تعاط و  هب  ندش  کیدزن  يارب  مزال  ياه  هنیمز  تامّدقم و  همه  دنوادخ  دشاب  رارق  رگا  ًاثلاث 
دیامن داجیا  دوش ، یم  یـصاعم  زا  زیهرپ  تاعاط و  ماجنا  هب  ناشیا  رتشیب  تبغر  ثعاب  هک  ار  هچ  نآ  يا  هعماج  ای  درف  ره  يارب  تسا 

! دنامن یقاب  يراکهانگ  چیه  رگید  هک  دور  شیپ  اج  نآ  ات  و 

دناوت یم  - ییاه هنیمز  طیارـش و  داجیا  اب  - دـنوادخ دـنک و  یم  زیهرپ  هانگ  ماجنا  زا  دوخ  ياوقت  تفرعم و  بساـنت  هب  سکره  نوچ 
ناهرب قبط  سپ  .دوش  راگدرورپ  تعاط  لها  ددرگن و  تیـصعم  رب  رود و  رگید  هک  دشخب  ءاقترا  نانچ  ار  سکره  ياوقت  تفرعم و 
یگمه ات  دوش  مهارف  - دماجنین ءاجلا  رابجا و  هلحرم  هب  هک  اج  نآ  ات  - اهناسنا همه  يارب  تامّدـقم  اه و  هنیمز  همه  دـیاب  القع  فطل ،

، نایعّدـم رظندروم  فطل  ور  نیازا  .تسا  دودرم  لطاب و  اعطق  اعّدا  نیا  هک  یلاح  رد  دـنریگ ، رارق  یهلا  تعاط  تیادـه و  ریـسم  رد 
.دشاب بجاو  القع  دناوت  یمن 

: دنا هدش  رّکذتم  هنوگ  نیا  فطل ، ناهرب  دقن  رد  یمق  يازریم  موحرم  هعیش ، رادمان  یلوصا  گرتس و  هیقف  ار  هتکن  نیا 

یم هدـهاشم  ار  ناگدـنب  هب  ماـکحا  غـالبا  موزل  فطل و  هدـعاق  فـالخرب  يرـصح  ّدـح و  یب  ياـه  هنومن  دـهاوش و  حوضو  هب  . . . 
.3(1) .مینک
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ناـمّلکتم رظندروم  فطل  رگا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  رظاـن  دـنا ، هدرک  حرطم  قوـف ، بلطم  رب  هوـالع  راوـگرزب  ملاـع  نیا  هچ  نآ 
هنیمز رما  نیا  نوچ  تسا ؛ بجاو  لماک  روط  هب  یناکم  نامز و  ره  رد  اهناسنا  همه  هب  ماکحا  یمامت  غالبا  تفگ  دیاب  دـشاب ، بجاو 
ضرف نیا  فالخرب  يدایز  رایـسب  دراوم  اّما  .دزاس  یم  مهارف  رتهب  تیـصعم  زا  ندش  رود  تعاط و  هب  اهنآ  ندش  رت  کیدزن  يارب  ار 

.دروخ یم  مشچ  هب 

چیه هب  اّما  میرامش ، یم  هّزنم  ثبع  هدوهیب و  لعف  هنوگره  زا  ار  وا  میناد و  یم  قالطالا  یلع  میکح  ار  دنوادخ  القع  دنچره  ام  ًاعبار 
هب هیبـشت  زا  راـگدرورپ  ندوـب  هّزنم  لـیلد  هب  نینچمه  .میراد  ملع  یهلا ، لاـعفا  ياـه  تمکح  هـب  هـک  مـینک  اـعّدا  میناوـت  یمن  هـجو 
(1) .میهد تبسن  یهلا  سّدقم  تاذ  هب  میمهف  یم  اهناسنا  لاعفا  ندوب  هنامیکح  يرادفده و  زا  هچ  نآ  میناوت  یمن  زگره  تاقولخم 

ریبعت هب  .مینک  لالدتـسا  نیمز  يور  رب  ماما  ای  ربمایپ  لعج  موزل  هب  شلاـعفا ، رد  دـنوادخ  ندوب  میکح  زا  میناوت  یمن  ًـالقع  نیارباـنب 
تیادـه اهناسنا  رگا  مییوگب  میناوت  یمن  سپ  میبای ، یهاگآ  - اهناسنا هژیو  هب  - تاقولخم قلخ  تمکح  زا  میناوت  یمن  نوچ  رت ، هداـس 

ضقن ناسنا  تقلخ  ندوب  هناـمیکح  مه ، نیمز  يور  یهلا  تّجح  ندوبن  ضرف  رد  اذـل  .ددرگ  یم  هدوهیب  ثبع و  ناـشتقلخ  دـنوشن ،
یلقع ترورـض  نیمز ، يور  ماما  دوجو  لصا  نایب ، نیا  اب  .دشاب  هتخانـشان  بیاغ و  دنوادخ  تّجح  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دوش ، یمن 

.دوش تباث  لقع  اب  ناشیا  روهظ  روضح و  موزل  هک  نیا  ات  درادن 

ندوب رهاظ  موزل  تّجح و  دوجو  ترورـض  تابثا  يارب  هک  - یفـسلف ای  یمالک  ياه  لالدتـسا  کت  کت  یـسررب  دراو  اج  نیا  رد  ام 
تالاکـشا تاروذحم و  ّلقاّدح  نایب  اب  میدرک  یعـس  اّما  .تسا  دوخ  بسانم  لاجم  هب  لوکوم  راک  نیا  نوچ  میدشن ، - دنا هدش  هماقا 

.مییامن تیبثت  نییبت و  صوصخ  نیا  رد  ار  یقطنم  حیحص و  شرگن  نانخس ، هنوگ  نیا  رب  ّبترتم 

تسا و تباث  یهلا  ّتنم  لضف و  ساسارب  نیمز  يور  ماما ) ای  ربمایپ   ) هفیلخ دوجو  لصا  هک : دش  نشور  رصتخم  تاحیضوت  نیمه  اب 
بوجو و 0. هنوگ  چیه  اب 
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زا يا  ههرب  رد  رگا  تسادـخ و  بناج  زا  يرگید  ّتنم  لضف و  زین  یهلا  هفیلخ  نیا  ندوب  راکـشآ  رهاظ و  .تسین  راگزاس  یترورض 
هتشگن عیاض  یّقح  اّما  هدش ، غیرد  نامدرم  زا  دنوادخ  لضف  قیداصم  زا  یکی  افرص  دشابن ، راکـشآ  نیمز  رد  دنوادخ  تّجح  نامز ،

.نیشیپ لضف  ود  رب  هوالع  تسا  يرگید  ّتنم  لضف و  دوخ  زین ، نامز  لوط  رد  لضف  نیا  رارمتسا  ییوس  زا  .دیآ  مزال  ملظ  ات 

، يرآ .دزاس  یمن  هدوهیب  ثبع و  ار  وا  لعج  بصن و  نیمز ، رد  دنوادخ  تّجح  ندوب  هتخانشان  ناهنپ و  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  هّتبلا 
یم نینچ  هاگ  نآ  دـشاب ، یم  مدرم  راکـشآ  تیادـه  نیمز ، يور  هفیلخ  لعج  فدـه  يدوجو و  هفـسلف  هک  دـنک  نامگ  یـسک  رگا 

لـصا رد  ینامگ  نانچ  اّما  .دش  دـهاوخ  هدوهیب  نیمز  رد  ناشیا  دوجو  ماما ) تبیغ   ) فدـه نیا  قّقحت  مدـع  تروص  رد  هک  درادـنپ 
نینچ رب  مه  یلقن  ّهلدا  مینک و  رظنراهظا  نیمز ، رد  تّجح  لعج  تیاـغ  فدـه و  هراـبرد  ـالقع  میناوت  یمن  اـم  هک  ارچ  تسا ، لـطاب 

تسا و نیمز  يور  ناشیا  يدوجو  راثآ  دـیاوف و  زا  یکی  ماما  ربمایپ و  طّسوت  مدرم  يریگتـسد  تیادـه و  .دـننک  یمن  تلالد  يزیچ 
هب یلو  تسا ، يراثآ  جـیاتن و  ياراد  هنامیکح  لـعف  ره  يرآ ، .مینادـب  یکی  نآ  فدـه  ضرغ و  اـب  میناوت  یمن  ار  يزیچ  ره  هدـیاف 

.مینادب راثآ  نآ  ندش  ّبترتم  ار  لعف  نآ  ضرغ  تمکح و  میناوت  یمن  راثآ ، نیا  ّبترت  فرص 

مالّسلا هیلع  ماما  روهظ  رارمتسا  ترورض  مدع 

دوب نیا  لّوا  تلاح  .دوش  یم  نشور  لّوا  تلاح  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ییارچ  زا  لاؤس  خساپ  قوف ، تاحیضوت  هب  هّجوت  اب 
حـضاو نونکا  .تسین  راگزاس  دـنوادخ  تمکح  ای  لدـع  اب  ماما  تبیغ  هک  دوش  مّهوت  نینچ  دـنک و  ادـیپ  یـضارتعا  هبنج  لاؤس  هک 

: درک اعّدا  ناوت  یمن  سپ  هدوبن ، بجاو  دنوادخ  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  روضح و  تمعن  ياطعا  لصا  نوچ  هک : تسا 

.(1) .دنشاب هتشاد  روضح  ماما  دیاب  دشابن ، ماما  روضح  زا  یعنام  هک  یتقو  ات  ینعی  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  رب  لصا 
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تاراـبع .تسا و  هدرک  جاتنتـسا  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  هب  داـقتعا  زا  ار  لـصا  نیا  هک  هدومن  ناـعذا  دوخ  تراـبع ، نیا  هدنـسیون 
: دراذگ یم  هّحص  تشادرب ، نیا  رب  وا  نیشیپ 

مالّـسلا هیلع  ماما  روضح  دـنوادخ و  رب  بجاو  یفطل  ماـما  ندـیرفآ  بصن و  تسا ، يرورـض  نیمز  رد  ناـشیا  روضح  ماـما و  دوجو 
(1)  . . . .رب لصا  اذل  .تسا  ناشیا  رب  بجاو  یفیلکت 

رب یلقع  لیلد  چـیه  سپ  .دـش  دـهاوخ  لاـطبا  دوخ  هبدوخ  زین  هجیتن  جاتنتـسا ، نیا  تامّدـقم  نـالطب  ندـش  نشور  اـب  بیترت  نیا  اـب 
، مدرم نایم  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  يدامتم ، نورق  اهلاس و  رد  رگا  نیاربانب  .درادن  دوجو  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  روضح و  ترورض 

ادیپ همادا  لضف  نیا  هک  درادـن  یموزل  چـیه  هدوبن و  اهناسنا  رب  راگدرورپ ، ّتنم  لضف و  زج  يزیچ  نیا  دـنا ، هتـشاد  راکـشآ  روضح 
رد دـشاب و  یمن  ملظ  قادـصم  مئاد ، ای  ّتقوم  تروص  هب  نامدرم ، زا  لضف  ندرک  غیرد  - میتفگ هچ  نآ  قباـطم  - هک ور  نآزا  دـنک ،

.تسا هتفریذپن  تروص  یهلا  تمکح  ای  لدع  فالخ  رما  چیه  تروص  نیا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  تمکح  زا  لاؤس 

تمعن لصا  هک  نیا  ندش  نشور  زا  سپ  .میزادرپب  مود  تلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ییارچ  زا  لاؤس  خساپ  هب  میناوت  یم  لاح 
ماما تبیغ  هرابرد  لاؤس  تسا ، یهلا  لضف  هب  یگمه  روضح ، نیا  رارمتـسا  نینچمه  وا ، راکـشآ  روضح  نیمز و  يور  هفیلخ  دوجو 

.تسا عاطقنا  نیا  تمکح  زا  لاؤس  ارچ »  » نیا تفاین »؟ همادا  دش و  عطقنم  لضف  نیا  ارچ  : » هک دوش  یم  حرط  تروص  نیا  هب 

: دوش هّجوت  مهم  رایسب  هتکن  ود  هب  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 

تبیغ تمکح  ندوبن  فشک  لباق 

رد .تسین  هّیلقع  تّالقتـسم  زا  هلأسم  نیا  تسا و  ناوتان  زجاع و  رما ، نیا  ياـه  تمکح  اـی  تمکح  فشک  زا  اـم  لـقع  هک  نیا  لّوا 
 . زا یشخب  هتشذگ ، ياهتمسق 
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چیه هک  دش  نشور  نآ  یپ  رد  میدومن و  یـسررب  دـقن و  - دوش یم  هئارا  یلقع  ثحب  ناونع  تحت  هک  - ار هنالقاع  ریغ  ياهرظنراهظا 
هک يرگید  رظنراهظا  هنوگره  .دـنا  هدـش  حرطم  یلقع  ثحب  ناونع  هب  تهج  یب  تسین و  لقع  فشک  ورملق  رد  تارظن  نآ  زا  کی 

ّهلدا هب  عوجر  تبیغ ، تمکح  فشک  هار  اهنت  سپ  .تسا  نـالطب  هب  موکحم  لکـش ، نیمه  هب  زین  دـشاب  هتـشاد  ندوب  ینـالقع  هیعاد 
.تسا یلقن 

ره لاوز  ءاـقب و  دروـم  رد  ار  یهلا  یّلک  هطباـض  هک  میباـی  یمن  تسد  ینوناـق  هدـعاق و  هب  زین  یلقن  ّهلدا  هب  هعجارم  اـب  هـک  نـیا  مود 
.دیآ یم  رامـش  هب  مهم  سب  یلعف  ثحب  رد  هتکن  نیا  و  دـشاب ، هدومن  صخـشم  - مالّـسلا هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  هلمج  زا  -و  یتمعن

.میهد یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  هتفرگ  رارق  دانتسا  دروم  ثحب ، نیا  رد  هک  ار  يا  هدعاق  نیرت  جیار  هتکن ، نیا  تابثا  يارب 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  كالم  هرابرد  يا  هّیرظن 

: دنیوگ یم  یخرب 

رتشیب مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  رصع  زا  ام  هچره  هک  تسا  مّلسم  عوضوم  نیا  هعیش ، هناگ  هدزاود  هّمئا  یناگدنز  خیرات  رگشهوژپ  ره  رب 
وس و کی  زا  روج  يافلخ  تادیدهت  راشف و  هدش و  هتساک  هعماج  عیاقو  نتم  رد  موصعم  ناماما  روضح  نازیم  زا  میریگ ، یم  هلـصاف 

مک مالّـسلا  مهیلع  رـصع  هّمئا  درگادرگ  رد  افواب  نارای  دادـعت  زا  زور  هبزور  هک  ددرگ  یم  ببـس  رگید  يوس  زا  هنامز  مدرم  یلهاان 
.دننک ساسحا  يرتشیب  ییاهنت  تبرغ و  رد  ار  دوخ  ناشیا  هجیتن  رد  هدش و 

رصع هب  هچره  هک  ییاج  ات  هداد  تسد  زا  رتشیب  موصعم  ماما  شریذپ  يارب  ار  دوخ  تقایل  زور  هبزور  یمالـسا  هعماج  رگید ، نایب  هب 
یم رتـمک  هعماـج  رد  ناـشیا  یلمع  روضح  مدرم و  اـب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  میقتـسم  طاـبترا  زا  میوـش  یم  رت  کـیدزن  يرغـص  تبیغ 

(1) .دوش

، مینک ادیپ  يرتشیب  تریـصب  هعماج  نتم  رد  ماما  روضح  مدع  تبیغ و  يا  هشیر  للع  هب  میناوتب  هک  نیا  يارب  تسا  یعّدـم  هدنـسیون ،
رد 2. یخیرات  یسررب  کی  هب  دنا ، هدرک  رکذ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  يارب  ار  یفلتخم  لماوع  هک  یثیداحا  نایب  ياج  هب  دیاب 
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.تسا هتخادرپ  قوف  یخیرات  لیلحت  هئارا  هب  شرگن  نیا  اب  (1) و  میزادرپب مالّسلا  مهیلع  هّمئا  یناگدنز 

: دراگن یم  نینچ  ار  شیاعّدا  هصالخ  دوخ ، دوصقم  هرابرد  يرصتخم  حیضوت  زا  سپ  ناشیا 

نازیم موصعم و  ماما  شریذـپ  يارب  مدرم  یتاذ  ياه  یگتـسیاش  اه و  ّتیلباق  نایم  نوچ  هک  دوش  یم  نیا  اج  نیا  رد  ام  مالک  لصاح 
زا هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  تقاـیل  یگتـسیاش و  هعماـج  هک  هزادـنا  ره  هـب  دراد ، دوـجو  لـباقتم  یطاـبترا  هعماـج ، رد  ماـما  روـضح 
زا هتفرگ و  هلـصاف  هعماج  زا  دـیآ ، یم  رامـش  هب  یهلا  تمحر  تایّلجت  زا  یکی  هک  زین ، موصعم  ماما  دریگب ، هلـصاف  یهلا  ياهـشزرا 
هب رگید  ریبـعت  هب  .دـشاب  تمحر  راوازـس  هک  دـیآ  یم  دورف  ییاـج  رد  یهلا  تـمحر  هـک  ارچ  .دـهاک  یم  هعماـج  رد  دوـخ  روـضح 

: دراد یم  نایب  میرک  نآرق  هک  يا  هدعاق  قادصم 

(2) .ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللَا  َّنَِأب  َِکلذ 

و  ] دـنبای رییغت  ینورد  رظن  زا  موـق  نآ  دوـخ  هـک  نآ  رگم  دـنک  یمن  عـنم  اـهنآ  زا  هتــشاد  ینازرا  یموـق  هـب  هـک  ار  یتـمعن  دـنوادخ 
[. دنهد تسد  زا  ار  تمعن  نآ  ندوب  اراد  یگتسیاش 

دنوادخ دنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یهلا  ياهشزرا  هتفای و  رییغت  ینورد  رظن  زا  ناناملـسم  دش و  نوگرگد  یمالـسا  هعماج  هک  هاگ  نآ 
رد ور  ماما  تفرگ و  اهنآ  زا  - دـیآ یم  رامـش  هب  یهلا  ياه  تمعن  نیرتگرزب  زا  هک  - ار مدرم  نایم  رد  موصعم  ماـما  دوجو  تمعن  زین 

.دیشک تبیغ  باقن 

راب هدرب و  یپ  دـنا ، هدـش  لّمحتم  دوخ  نایم  رد  موصعم  نادـقف  هیحان  زا  هک  یگرزب  تراسخ  هب  مدرم  راصعا ، تشذـگ  اب  اـت  دـشاب 
.4(3) .دنوش هعماج  رد  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  ّرمتسم  روضح  ینعی  یهلا  گرزب  تمعن  شریذپ  هدامآ  رگید 

194 ص :

ص 41 و 42. دوعوم ، راظتنا  رد  - 1
.53/ لافنا - 2

ص 43 و 44. دوعوم ، راظتنا  رد  - 3
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هرهب رد  مدرم  تقایل  مدع  تقایل و  نآ  تسا و  یـصخشم  یّلک  نوناق  هدعاق و  عبات  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  تانایب ، نیا  قبط 
زا راکـشآ  ینلع و  هدافتـسا  یگتـسیاش  مدرم  هاگره  هک : دوش  یم  هتفگ  ساسا  نیا  رب  .تسا  هعماج  رد  سّدـقم  دوجو  نیا  زا  يریگ 

رایتخا تبیغ  شترضح  دنهدب ، تسد  زا  ار  یگتسیاش  نیا  هک  هاگ  نآ  دندرگ و  یم  رهاظ  ناشیا  دنشاب ، هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما 
: تسا هدروآ  نینچ  دوخ ، ثحب  نایاپ  رد  هدنسیون  نامه  اذل  .درک  دنهاوخ 

ناشیا تکربرپ  دوجو  شریذپ  يارب  يرشب  عامتجا  ندوبن  هدامآ  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  یلـصا  ّتلع  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب 
دادعت هب  ددرگن و  فرطرب  عنام  نیا  ات  دشاب و  یم  دوخ  نایم  رد  موصعم  ماما  روضح  تمعن  زا  يریگ  هرهب  يارب  مدرم  تقایل  مدع  و 

اه هدید  زا  نانچمه  ماما  هدماین و  رس  هب  تبیغ  نامز  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ترـضح  نآ  يارب  راکادف  صلخم و  راصنا  نارای و  مزال ،
(1) .دنام دنهاوخ  ناهنپ 

درف ره  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  هب  هّیرظن  نداد  تیارس 

سکره دـنیوگ : یم  دـنناد و  یم  يراج  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  اهناسنا  درفدرف  دروم  رد  ار  هدـعاق  هطباض و  نیمه  یهاگ 
مالّسلا هیلع  ماما  اذل  دوب و  دهاوخ  یفتنم  وا  يارب  تبیغ  ّتلع  دشاب ، هتشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  زا  يروضح  ندرب  هرهب  تقایل 

.دنربب نیب  زا  دوخ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  یناهنپ  ّتلع  ات  دنشوکب  دیاب  ناگمه  هک  تسا  نیا  .دنوش  یم  رهاظ  شیارب 

رب ماما  ندـش  رهاظ  ناکما  یـسوط  خیـش  .درادـن . .  یـصّخشم  درف  هب  صاصتخا  دراد و  دوجو  نافّلکم  همه  رد  ندـش ، ناـهنپ  ّتلع 
ددرگ و رهاظ  نانآ  يارب  ماما  ات  دنبای  نّکمت  تبیغ  ّتلع  عفر  رد  ات  دنک ، یم  شرافـس  نارگید  هب  دنک و  یمن  یفن  ار  ایلوا  زا  یخرب 
ار روما  زیمت  تردق  دـیاب  فّلکم  اریز  تسین ، قاطی  ام ال  هب  فیلکت  نیا  دـنک و  یفالت  ار  دوخ  ریـصقت  دـیاب  فّلکم  هملک ، کی  رد 

، . دوش یمن  رهاظ  وا  رب  ماما  هک  دید  تفای و  تسد  تردق  نیا  هب  یتقو  وا  .دشاب  هتشاد 

195 ص :

.دریگ یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  لیصفت  هب  هدنیآ  لصف  رد  تارابع  نیا  رد  هدنسیون  ياهاعّدم  ص 45 . دوعوم ، راظتنا  رد  - 1
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(1) .تسا شدوخ  يوس  زا  یهاتوک  دیمهف  دهاوخ  وجتسج  نیا  رد  تسوا و  روهظ  عنام  هک  دورب  یببس  غارس  دیاب  هک  دمهف  یم 

ای يدرف  تقایل  یگتـسیاش و  عبات  هعماج ، ای  درف  دزن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  راکـشآ  روضح  یخرب ، رظن  زا  هک  تسا  نیا  نخـس  هصـالخ 
یمن هک  یتقایل  یب  دارفا  رب  هنرگو  دوش  یم  بجاو  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  ندـش  رهاظ  دـشاب ، تقاـیل  نیا  رگا  .تسا  ناـشیا  یعاـمتجا 

مالّـسلا هیلع  ماما  تبیغ  روهظ و  هک  تسا  یناسک  ياعّدا  هصالخ  نیا  .دنوش  رهاظ  دیابن  دـنربب ، ناشیا  دوجو  زا  بسانم  هرهب  دـنناوت 
.دنناد یم  يا  هدعاق  نانچ  عبات  ار 

نیا ندوب  یلقع  .دنناد  یم  یلقن  ّلدا  لولدم  ار  نآ  مه  یـضعب  دنهد و  یم  یلقع  تروص  نآ  هب  یـضعب  هدعاق ، نیا  نایعّدم  زا  هّتبلا 
نآ هب  هّجوت  اب  .میدرک  در  ار  نآ  لالدتسا  یـسررب و  البق  - مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هنیمز  رد  - ار نآ  دننام  هطباض  ره  هطباض و 
اّما .دنک  یمن  يرظنراهظا  عوضوم  نیا  دروم  رد  لقع  نیاربانب  .میرادـن  یهلا  لاعفا  تمکح  فشک  يوس  هب  یهار  چـیه  القع  ام  هک 

.دنیامن جاتنتسا  یلقن  لیالد  زا  ار  هدعاق  نیا  دنهاوخ  یم  یهاگ 

تایاور تایآ و  اب  روبزم  هّیرظن  دییأت 

هک يرگید  هیآ  .دوب  هدـمآ  مالّـسلا » هیلع  دوعوم  راظتنا  رد   » هدنـسیون رظن  ناـیب  رد  هک  تسا  لاـفنا  هروس  هیآ 53  ّهلدا  نـیا  زا  یکی 
: تسا هدمآ  دعر  هروس  رد  دناسر ، یم  ار  انعم  نیمه 

(2) .ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللَا ال  َّنِإ 

.دننک نوگرگد  ار  دوخ  عضو  ناشدوخ  هک  نیا  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  یهورگ  ّتیعضو  دنوادخ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هفیرش  هیآ  نیا  حیضوت  رد 

نَا 1. َلبَق  ُهاِّیا  اُهُبلسَیَف  ًهَمِعن  ِهِدبَع  یلع  ُمِعُنی  ًامتَح ال  ًءاضَق  یضَق  َهّللا  ّنِا 

196 ص :

ص 90 و 91. یسوط ج 1 و 2 ، خیش  یفاشلا ، » صیخلت   » زا لقن  هب  ص 433 و 434 ، جع ، )  ) يدهم هار  هب  مشچ  - 1
.11/ دعر - 2
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(1) .ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللَا ال  َّنِإ  ِهّللا : ُلوَق  کلذ  ِهَمعِّنلا و  کِلت  َبلَس  ِبنَذلا  کلذب  ُبِجوَتسَی  ًابنَذ  ُدبَعلا  َثِدُحی 

نآ  ] هـک نآ  رگم  دریگ  یمن  وا  زا  ار  تـمعن  نآ  دـیامرف ، تیاـنع  یتـمعن  شا  هدـنب  هـب  رگا  هـک  تـسا  نـیا  دـنوادخ  یمتح  ياـضق 
َهّللَا ال َّنِإ  دومرف : هک  تسا  دنوادخ  لوق  نامه  بلطم  نیا  دنک و  ادیپ  ار  تمعن  نآ  بلـس  قاقحتـسا  هک  دوش  بکترم  یهانگ  [ هدـنب

 . . . .ُرِّیَُغی

هدـعاق کی  نیا  دـنک و  یمن  ادـیپ  لاوز  تمعن ، نآ  تسا ، هدرکن  نارفک  ار  یتمعن  ناسنا  یتقو  اـت  هک : تفگ  ناوت  یم  یّلک  روط  هب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  یم  لاعتم  يادخ  بناج  زا  اه  تمعن  ءاطعا  دروم  رد  یمومع  هطباض  یّلک و 

(2) .ِدابِعلا َنِم  ُرکُشلا  َعِطَقنَی  یّتح  ِهّللا  َنِم  ُدیزَملا  ُعِطَقنَی  ال 

.دوش عطق  ناگدنب  بناج  زا  رکش  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  عطقنم  دنوادخ  بناج  زا  تمعن  ینوزف 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  دروم  نیمه  رد 

(3) .ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ْنَِال 

.تسا دیدش  نم  باذع  انامه  دییامن  نارفک  اهنآ ) هب  تبسن   ) رگا میازفا و  یم  ار ) اهنآ   ) امش يارب  دینک  رکش  ارم ) ياه  تمعن   ) رگا

هدومرف ثیداحا  رد  نینچمه  .تسا  هدش  هداد  باذع  دیعو  تمعن ، نارفک  هرابرد  نآ و  ینوزف  هدعو  تمعن ، رکش  هب  تبـسن  اج  نیا 
: دنا

(4) .تَرِفُک اِذا  اَهل  َءاَقب  تَرِکُش و ال  اِذا  ِءامعَنِلل  َلاوَز  ال 

.دننام یمن  یقاب  دنوش ، نارفک  رگا  دنبای و  یمن  لاوز  دوش ، هدرازگ  اه  تمعن  رکش  رگا 

یقاـب تمعن  نارفک ، تروص  رد  دوش و  یمن  لـئاز  تمعن  رکـش ، تروص  رد  دـنا : هدومرف  هدرک و  رکذ  ار  فرط  ود  ره  اـج  نیا  رد 
.دنام 3. یمن 

197 ص :

ح 50. ص 488 ، ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  - 1
ح 86. ص 56 ، ج 71 ، راونالا ، راحب  - 2

.7/ میهاربا - 3
ح 3. رکشلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  - 4
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مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  یفسلف  تّلع  هّیرظن 

زا مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینلع  روضح  روهظ و  نوـچ  هک  دـننک  یم  تشادرب  نینچ  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  زا  ثحب ، دروـم  هّیرظن  ناوریپ 
شلاوز نآ ، هب  تبـسن  يرکـشان  تروـص  رد  یعطق و  نآ  رارمتـسا  تمعن ، نیا  رکـش  تروـص  رد  تسا ، یهلا  گرزب  ياـه  تـمعن 
تمعن نیا  عاطقنا  اـی  رارمتـسا  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  تسا  نآ  دـیزم »  » قیداـصم زا  دوخ  تمعن ، نیا  رارمتـسا  نوچ  .تسا  یمتح 

رد مالّـسلا  هیلع  ماـما  روضح  تمعن  نارفک  تروـص  رد  دـندقتعم  ساـسا  نیمه  رب  تسا و  نآ  نارفک  اـی  رکـش  رادـم  رئاد  اـترورض 
( یلقع  ) لصا نوچ  دنیوگ : یم  هتسناد و  یساپسان  نیمه  ار  تبیغ  هّمات  ّتلع  نیاربانب  .تسا  يرورض  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هعماج ،
رد دوش و  یم  بجاو  ناشیا  روهظ  تمعن ، نیا  زا  مدرم  يرازگرکش  تروص  رد  تسا ، هعماج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینلع  روضح  رب 

يانعم هب  ناشیا ، روهظ  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تمعن  رکش  ندوب  ّتلع  سپ  .دبای  یم  بوجو  ترـضح  نآ  تبیغ  یـساپسان ، تروص 
نیا رد  لولعم  ّتلع و  نیب  هطبار  .ددرگ  یم  ّتلع  مدع  دوجو و  رادم  رئاد  لولعم  مدع  دوجو و  نآ  قبط  هک  دوش  یم  ریسفت  یفـسلف 
مدـع تروص  رد  ددرگ و  یم  يرورـض  لولعم  رودـص  ّتلع ، دوجو  تروص  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، يرورـض  هطبار  کـی  ضرف 
.ددرگ یم  عنتمم  لاحم و  لولعم  نتفای  دوجو  ّتلع ، مدع  تروص  رد  رگید  ریبعت  هب  ای  دوش  یم  يرورـض  لولعم  رودص  مدع  ّتلع ،
دنـشاب هتـشاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینلع  دوجو  زا  ندرب  هرهب  رد  یگتـسیاش  تقایل و  مدرم  رگا  دنیوگ : یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
تمعن  ) دنشاب هتـشادن  ار  یتقایل  نینچ  رگا  تسا و  مزال  بجاو و  ناشیا  رب  روهظ  دنرازگرکـش ) ار  ناشیا  دوجو  تمعن  تقیقح  رد  )

نایم یفسلف  یلولعم  - یّلع هطبار  هب  داقتعا  زا  هتـساخرب  هاگدید  نیا  .دوش  یم  بجاو  ناشیا  رب  تبیغ  دننک ) نارفک  ار  ناشیا  روضح 
.تسا نآ  دوخ  روهظ و  ّتلع 

: دوش هّجوت  مهم  هتکن  راهچ  هب  دیاب  هاگدید  نیا  یسررب  دقن و  رد 
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تسین یگتسیاش  تقایل و  ساسارب  اه  تمعن  ياطعا 

ياطعا ساسا  .دوش  یمن  هداد  اهنآ  هب  مدرم  تقایل  یگتـسیاش و  ساسارب  یهلا  ياـه  تمعن  یّلک ، روط  هب  هک  تسا  نیا  لّوا  هتکن  -1
ار توافت  نیمه  لدع  اب  لضف  الوصا  .تسین  قاقحتـسا  دوجو  رب  ینتبم  لضف ، ياطعا  تسادخ و  تمحر  لضف و  ناگدنب ، هب  تمعن 

.قاقحتسا نتفرگ  رظن  رد  نودب  یشیاشخب ، ای  ششخب  لضف ، یلو  تسا  قاقحتسا  بسحرب  ياطع  نامه  لدع ، هک  دراد 

لـضف ياطعا  زا  شیپ  یقاقحتـسا  هنوگ  چیه  اهنآ  نوچ  هدیـشخب ، شناگدـنب  هب  لضف  يانبم  رب  ار  دوخ  ياه  تمعن  مومع  دـنوادخ ،
، ششخب زا  روظنم  .دنک  یم  تلالد  قاقحتسا ، نودب  شیاشخب  ای  ششخب  نیا  رب  ینـشور  هب  یهلا » تمحر   » ریبعت .دنا  هتـشادن  یهلا 
زا دارم  .دوش  یم  هدش و  هداد  تاقولخم  هب  یقاقحتـسا  بلط و  هنوگ  چیه  نودب  ءادتبا و  هک  تسا  يدـنوادخ  بهاوم  ایاطع و  لوزن 

« ندیشخب  » ردصم مسا  شیاشخب »  » و شـشخب »  » .تسا ناراکهانگ  نامرجم و  تاریـصقت  زا  دنوادخ  تشذگ  وفع و  مه  شیاشخب » »
.دنک یم  تلالد  انعم  ود  ره  رب  لضف »  » ریبعت یبرع  رد  دنتسه و  ندوشخب »  » و

: هک تفریذپ  ناوت  یمن  تمحر »  » و لضف »  » يانعم هرابرد  حیضوت  نیا  اب 

(1) .دشاب تمحر  راوازس  هک  دیآ  یم  دورف  ییاج  رد  یهلا  تمحر 

رارق تمحر  دروم  هک  یـسک  رگا  .دشاب  هتـشادن  ار  شتفایرد  قاقحتـسا  نآ ، هدـننک  تفایرد  هک  تسا  نیا  هب  تمحر  ندوب  تمحر 
تیاـعر بجاو و  ّقحتـسم ، قاقحتـسا  تیاـعر  نوچ  دـیمان ، تمحر  ار  تبهوم  نآ  ناوـت  یمن  رگید  دـشاب ؛ نآ  ّقحتـسم  دریگ ، یم 

ای هدومن  محر  وا  هب  هک  تفگ  ناوت  یمن  دنکن ، ملظ  وا  هب  هدرک و  تیاعر  ار  يرگید  ّقح  یـسک  رگا  .دـشاب  یم  ملظ  شّقح  ندرکن 
.تسا هداد  شرارق  دوخ  تمحر  دروم 

دارفا لماش  اهنت  تمحر  نیا  هک  تسین  نینچ  .دوش  یم  هدش و  تیانع  ناگدنب  هب  وا  لضف  تمحر و  باب  زا  دنوادخ  ياهتمعن  مومع 
هک 3. نیا  ددرگ و  قیال  هتسیاش و 
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ام ُرِّیَُغی  َهّللَا ال  َّنِإ  : » هک نیا  ای  ْمِهِـسُْفنَِأب » ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهّللَا  َّنَأـِب  َکـِلذ  : » تسا هدومرف  نآرق  رد 
هب ادـخ  دـننکن ، ادـیپ  ار  یتمعن  ندوب  اراد  یگتـسیاش  یناسک  رگا  هک  تسین  نیا  مادـک  چـیه  يانعم  ْمِهِـسُْفنَِأب » اـم  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب 
مه ییاعّدا  نینچ  الـصا  .تسین  ندـش  تمحر  راوازـس  تقایل و  زارحا  هب  طورـشم  طونم و  دـنوادخ  فطل  .دـهد  یمن  تمعن  ناشیا 

.یتیاور هیآ و  چیه  هن  دنک و  یم  تلالد  انعم  نیا  رب  لقع  هن  .تسا  لطاب  القن  مه  القع و 

هب رظان  تایآ  نیا  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ریـسفت  قباطم  .دنتـسین  ناگدنب  هب  دنوادخ  فرط  زا  تمعن  ياطعا  هب  طوبرم  قوف  تایآ 
هک یتقو  رگم  دیامن ، یمن  بلس  وا  زا  ار  نآ  درک ، اطعا  یـسک  هب  ار  یتمعن  دنوادخ  رگا   » هک نیا  .دنتـسه  هدش  ینازرا  تمعن  بلس 

.تسادخ فرط  زا  تمعن  بلس  يارب  یّلک  هطباض  هدعاق و  کی  دنک ، » ادیپ  ار  نآ  بلس  قاقحتـسا  دوخ ، تشز  دنـسپان و  لامعا  اب 
رایسب رایسب  یهلا  تمحر  لضف و  باب  نوچ  تسا ، هدشن  نایب  اه  تمعن  ياطعا  يارب  يا  هطباض  هدعاق و  ّتنـس  باتک و  رد  نیاربانب 

یـساپسان يرکـشان و  ات  هک  دـنا  هدومرف  تمعن  بلـس  دروم  رد  اّما  .تسین  ناگدـنب  قاقحتـسا  تقایل و  عباـت  زگره  تسا و  هدرتسگ 
.دریگ یمن  تروص  يراک  نینچ  دوشن ،

يرکـشان و هدـنب  ات  هک  تسین  بجاو  ادـخ  رب  مه  نیمه  یّتح  ینعی  دـشاب  یم  تمحر  لضف و  ساـسارب  دوخ  هدـعاق  نیا  نداد  رارق 
، دربب هرهب  تمعن  نآ  زا  یتّدـم  وا  دـنک و  ینازرا  یـسک  هب  ار  یتمعن  لاعتم  يادـخ  رگا  .دـشخب  موادـت  ار  شماعنا  هدرکن  یـساپسان 

تمعن رارمتسا  يارب  یقاقحتسا  دنا ، هدش  رادروخرب  نآ  زا  هک  یناسک  دوش و  یمن  بجاو  دنوادخ  رب  تمعن ، نآ  هب  ندیشخب  موادت 
وا زا  تمعن  نآ  هتفگ ، ار  نآ  ساپـس  هدوب و  اراد  ار  یتمعن  رگا  هک  درادـن  ار  قح  نیا  دـنوادخ  رب  سک  چـیه  سپ  .دـننک  یمن  ادـیپ 

تـسد زا  قاقحتـسا  یـسک  یتقو  ات  تسا و  هدومرف  بجاو  دوخ  رب  ار  یتمحر  نینچ  هک  تسا  یهلا  لضف  فطل و  نیا  .ددرگن  بلس 
یم تابثا  یلقن  يدرکیور  اـب  - تسادـیپ هک  ناـنچ  - هدـعاق نیا  هّتبلا  دـنک و  یمن  غیرد  وا  زا  ار  شتمعن  هدرکن ، ادـیپ  ار  تمعن  نداد 

.درادن يرظن  یمکح و  صوصخ  نیا  رد  لقع  دوش و 
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مدرم تقایل  دوجو  نودب  هعماج  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  راکشآ  روضح 

میناوت یمن  اـم  .دوش  یم  يراـج  زین  هعماـج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روضح  رارمتـسا  روهظ و  دوجو ، تمعن  دروم  رد  یّلک ، ثحب  نیا 
شریذـپ رد  ناشیا  ياه  یگتـسیاش  اه و  ّتیلباق  دوجو  ساسارب  مدرم ، ناـیم  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  روضح  تمعن  هک  میوش  یعّدـم 

ار مالّـسلا  هیلع  ماما  شریذپ  قاقحتـسا  تقایل و  مدرم ، ّتیرثکا  يدروم ، چـیه  رد  هاگ و  چـیه  .تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما 
؟ دندومن ادا  یتسرد  هب  دنتشاد ، هدهع  رب  هک  ار  یقوقح  مدرم  مییوگب  میناوت  یم  موصعم  ماما  مادک  دروم  رد  .دنا  هتشادن 

دوب نینچ  رگا  دنتشاد ؟ دوخ  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  روضح  تقایل  دندوب ، هدرک  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هک  یمدرم  ایآ 
تعیب ضقن  ینکـشراک و  هب  دـندوب ، هدـش  مدـق  شیپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  يارب  اـضعب  هک  یناـسک  رما ، يادـتبا  ناـمه  زا  ارچ 

ارچ دندرک ؟ يزادنا  هار  یحاّرط و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  گنج  دندمآ و  مهارف  نیثکان )  ) لمج باحـصا  ارچ  دـنتخادرپ ؟
ینابآم سّدقم  ارچ  و  دندرک ؟ زاب  مدرم  نایم  رد  هیواعم  هطلس  تیوقت  يارب  ار  هار  دوخ ، یتسس  ینکـشدهع و  اب  نیطـساق )  ) يا هّدع 
ناشیا لتق  بوجو  هب  هدومن و  ریفکت  ار  ترـضح  نآ  نیقرام ، )  ) دنتـسناد یم  رت  ناملـسم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  دوخ  هک 

! ؟ دنتشاد ار  ناشیا  شریذپ  تقایل  دندش ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیرفن  ّقحتسم  هک  یمدرم  نیا  ایآ  دنداد ؟ اوتف 

شریذـپ میلـست و  هب  روبجم  ار  دوخ  ماما  قافن ، يور  زا  اضعب  ینامیا و  تسـس  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  ناـمز  مدرم  اـیآ 
ناونع هب  ساّبع ) نب  هّللا  دیبع   ) ترـضح نآ  يومع  رـسپ  هک  ییاج  دـندوب ؟ ترـضح  نآ  روضح  هتـسیاش  دـندرک ، هیواعم  اب  حـلص 
روضح راوازـس  مدرم ، هک  تفگ  ناوت  یم  دـشورفب ، هیواـعم  هب  لوپ  تفاـیرد  لـباقم  رد  ار  دوـخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رکـشل  هدـنامرف 

(1) ! ؟ دندوب مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

، دوخ همان  نارازه  اب  .دنتشاد  دوخ  ماما  رورـس و  اب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  نامز  مدرم  هک  تسا  يراتفر  رتراب ، تبیـصم  همه  زا 
.5 تداهش هب  شنارای  هداوناخ و  همه  اب  ار  ترضح  نآ  دوخ  یمدرمان ، یمحر و  یب  تیاهن  اب  اّما  دندناوخارف  هفوک  هب  ار  ناشیا 
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دراو ارـسا  تروص  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  ناوراک  یتقو  .دـندناسر 
.دنتخادرپ ییارس  هحون  هیرگ و  هب  رهش  لها  دندش ، هفوک 

: دندومرف ناشیا  هب  ترضح 

؟(1) انَلَتَق يّذلا  اذ  نَمَف  اِنلجَا  نِم  َنوُکبَت  َنوُحُونَت و 

!؟ دوب هک  تشک ، ار  ام  هک  سک  نآ  سپ  دینک ؟ یم  هیرگ  هحون و  ام  لاح  رب 

ار هفوک  مدرم  يردیح ، یتبیه  يولع و  یگناب  اب  مشاه  ینب  هلیقع  ترضح  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  گرزب  رتخد  لاح  نامه  رد  و 
: دندرک باطخ  نینچ 

(2) .ُهَّنَرلا ِتَأَدَه  ُهَعمَدلا و ال  ِتَأَقَر  الَف  َنوُکبَت  ِردَغلا أ  ِلَتَخلا و  َلهَا  ای  ِهَفوُکلا  َلهَا  ای 

! دانیشنن ورف  ناتیاه  هلان  دابم و  کشخ  امش  کشا  دینک ؟ یم  هیرگ  ایآ  نایافو ، یب  يا  اهزاب و  گنرین  يا  هفوک ، مدرم  يا 

(3) .ًالیلق اوُکَحضا  ًاریثک و  اوُکباَف  ِهّللاَو  ِيا  َنُوبِحَتنَت  َنوُکبَت و  أ  ... 

.دیدنخب رتمک  دینک و  هیرگ  دایز  دیاب  ادخ  هب  يرآ  دیا ؟ هدرک  دنلب  يراز  هب  ار  ناتیاهادص  دینک و  یم  هیرگ  ایآ 

: دندومرف دوخ  نخس  همادا  رد  و 

متاخ دنزرف  [ هتخیر قحان  هب   ] نوخ [ هانگ  ] درک و دیناوتن  شیوشو  تسش  زگره  هک  دیا  هدومن  هدولآ  یگنن  راع و  هب  ار  شیوخ  نماد 
(4) !؟ تسش دیناوت  یم  هنوگچ  ار  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  تلاسر و  ندعم  تّوبن و 

رهـش زا  نوریب  هب  ناشیا  لابقتـسا  يارب  هنیدـم  مدرم  دیـسر و  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  هنیدـم  هب  نازیزع  نیا  ناوراک  یتقو 
: دندومرف ینانخس  نمض  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  دندمآ ،

 . ِهَیاصِولا یف  مهَیِلا  َمَّدَقَت  امک  اِنلاِتق  یف  مهَیِلا  َمَّدَقَت  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  َِّیبَنلا  ّنَا  َول  ِهّللا  و 
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(1) .انب اُولَعَف  ام  یلع  اوُداز  اَمل  اِنب 

گنج شرافس  ناشیا  هب  هدومرف  ار  ام  هب  یکین  شرافس  هک  هنوگ  نآ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ضرف ) هب   ) رگا ادخ  هب  مسق 
! دنتفر یمن  رتارف  دندومن ، ام  اب  هک  یتیانج  ملظ و  نآ  زا  دوب ، هدرک  ام  اب 

: هک دش  یعّدم  ناوت  یم  اهنیا  همه  اب  ایآ 

دوجو لباقتم  یطابترا  هعماج  رد  ماـما  روضح  نازیم  موصعم و  ماـما  شریذـپ  يارب  مدرم  یتاذ  ياـه  یگتـسیاش  اـه و  ّتیلباـق  ناـیم 
(2) .دراد

شریذـپ يارب  یتاذ  ّتیلباق  یگتـسیاش و  دنتـشاد ، اور  ناشربمایپ  تیب  لها  ّقح  رد  دـمآ ، یمرب  ناشتـسد  زا  ملظ  هچره  هک  یتّما  ایآ 
هفوک مدرم  اب  مالّـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  زین  مالّـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ارچ  دوب ، نینچ  رگا  دندوب ؟ اراد  ار  موصعم  ماما 

! ؟ دنتفگ ینانخس  نانچ 

سپ ایآ  دنشاب ! ؟ هتشادن  ار  موصعم  ماما  شریذپ  یگتسیاش  هک  دندوب  یم  هنوگچ  دیاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  مدرم  یتسار 
هعجاف رگم  و  دومن ؟ بیاغ  مدرم  نایم  زا  ار  مالّـسلا ) هیلع  داّجـس  ماما  ینعی   ) دوخ تّجح  دـنوادخ  راکـشآ ، گنن  ییاوسر و  نیا  زا 

! ؟ دوب ریذپ  ناکما  مه  نیا  زا  رتراب 

ار ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  لاس  لوط 250  رد  مالّسلا  مهیلع  يده  هّمئا  ّرمتسم  روضح  ناوت ، یم  هنوگچ  سپ 
! ؟ تشاذگ اه  نامز  نآ  مدرم  تقایل  یگتسیاش و  باسح  هب 

هک تفگ  ناوت  یمن  دـشاب و  یمن  مدرم  قاقحتـسا  تقایل و  رگناشن  هعماج ، رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینلع  روضح  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دنا هدوب  اراد  ار  روضح  نیا  تقایل  یگتسیاش و  اه  تّما  مالّسلا ، مهیلع  هّمئا  راکشآ  روضح  لیلد  هب  لاس  نیا 250  لوط  رد 

تبیغ نامز  رد  قیال  درف  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  بوجو  مدع 

دارفا اسب  هچ  .تسا  بجاو  وا  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  دشاب ، هتـشاد  تقایل  یـسک  رگا  هک  تفگ  ناوت  یمن  زین  رـضاح  نامز  رد  -2
مالّسلا 3. هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  رد  یقیال 
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ات دشاب  اهنآ  ناحتما  دناوت  یم  اه  تمکح  نیا  زا  یکی  .دنزاسن  رهاظ  ناشیا  رب  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  ییاه  تمکح  هب  هک  دنشاب ،
هب ار  ناشیا  ناشیالوم ، قارف  لّمحت  یهلا و  ياـضق  هب  تیاـضر  ربص و  رطاـخ  هب  دـیامزایب و  ناـشیا  رد  ار  بیغ » هب  ناـمیا   » دـنوادخ

راکشآ و شیارب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سک  ره  هک  درادن  دوجو  اعّدا  نیا  يارب  یلیلد  نیاربانب  .دنادرگ  لئان  نامیا  يالاب  تاجرد 
.تسا یساپسان  قیالان و  درف  امتح  دنتسین ، رهاظ 

تسین یتقایل  یب  تّلع  هب  اموزل  تمعن  بلس 

نآ ادخ  دنوشن ، یتمعن  بلس  ّقحتـسم  ناشراتفر  ءوس  اب  مدرم  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  هدش  رّرقم  یهلا  لضف  ساسارب  هک  يا  هدعاق  -3
يرکـشان امتح  نآ  ّتلع  تمعن ، بلـس  تروص  رد  هک  تفرگ  هجیتن  اـقطنم  ناوت  یمن  هدـعاق  نیا  زا  .دریگ  یمن  ناـشیا  زا  ار  تمعن 

نارفک لیلد  هب  هن  دـنوادخ  اّما  دنـشاب ، هدـش  نآ  بلـس  ّقحتـسم  تمعن ، نارفک  اب  یمدرم  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  .تسا  هدوب  مدرم 
.دشاب هدرک  تمعن  بلس  ناشیا  زا  يرگید  ّتلع  هب  هکلب  اهنآ 

، دننک يرکـشان  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  راکـشآ  روضح  تمعن  مدرم  رگا  میهد : یم  حیـضوت  یلعف  ثحب  نمـض  رد  ار  یّلک  بلطم  نیا 
رد اذل  دنک ، تمعن  بلس  اهنآ  زا  يرکـشان  لیلد  هب  دهاوخن  دنوادخ  تسا  نکمم  اّما  دننک ، یم  ادیپ  ار  تمعن  نیا  بلـس  قاقحتـسا 

- يرگید ّتلع  هب  اّما  دزاسن  مورحم  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  كرد  زا  ار  ناشیا  تهج  نیا  زا  دـنک و  راتفر  دوخ  لضف  اب  دروم ، نیا 
ار تمعن  یناسک  زا  ادخ  نوچ  تسا ، هدـشن  ضقن  یّلک  هدـعاق  نآ  تروص  نیا  رد  .دریگب  ناشیا  زا  ار  تمعن  نیا  - میناد یمن  ام  هک 
هک درک  ضرف  ناوت  یم  سپ  .تسا  هدوـب  يرگید  زیچ  بلـس ، نیا  تمکح  لـیلد و  اـّما  دـنا ، هدوـب  تبوـقع  نیا  ّقحتـسم  هک  هتفرگ 

( .دوش ّتقد   ) .دشاب هدوبن  اهنآ  یساپسان  اه  تمعن  نآ  بلس  ّتلع  اّما  دوش  هتفرگ  ساپسان  یمدرم  زا  ییاه  تمعن  ای  تمعن 

، رگید ریبعت  هب  .دنک  یمن  هدوب  تمعن  نآ  نارفک  يرکـشان و  شتّلع  هک  نیا  زا  تیاکح  تمعن ، کی  نتفرگ  فرـص  باسح ، نیا  اب 
ّتلع اسب  هچ  نیاربانب  .تسا  تمعن  نآ  نارفک  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  هتشاد  یفلتخم  للع  ّهلدا و  دناوت  یم  تمعن  بلس 
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دروم رد  ّتلع  فشک  هار  اهنت  .میربب  شتّلع  هب  یپ  میناوت  یمن  بلس ، نیا  عوقو  فرـص  هب  ام  ددرگ و  تمعن  بلـس  بجوم  يرگید 
.درادن رما  نیا  فشک  يوس  هب  یهار  لقع  نوچ  تسا ، دروم  نآ  رد  یلقن  ّصاخ  ّهلدا  ای  لیلد  یتمعن ، بلس  ره 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  یفسلف  تّلع  هّیرظن  یسررب  دقن و 

اعطق دوش ، بلـس  هعماـج  اـی  درف  زا  یتمعن  رگا  هک : دـننک  یم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  یگمه  - تاـیاور تاـیآ و  زا  ّمعا  - یلقن ّهلدا  -4
- دوخ یمتح  ياضق  قبط  - دنوادخ نوچ  دنا ، هدش  تمعن  نارفک  بکترم  هدرک و  یهاتوک  نآ  يرازگرکـش  رد  تمعن  نآ  نابحاص 

حیحـص قلطم  تروص  هب  هّیـضق  نیا  سکع  اّما  .دریگ  یمن  دشاب ، هدـش  نآ  بلـس  ّقحتـسم  هک  نآ  نودـب  یـسک  زا  ار  یتمعن  چـیه 
نیب يرورـض  هطبار  نینچ  .دوش  یم  بلـس  تمعن ، نآ  امتح  دوش ، يرکـشان  یتمعن  هب  تبـسن  رگا  هک  تفگ  ناوت  یمن  ینعی  تسین 

(1) .تسین رارقرب  هّیضق  ود  نیا 

نوچ تسا ، یعطق  نآ  لاوز  بلس و  تمعن ، کی  هب  تبـسن  يرکـشان  تروص  رد  هک  تفرگ  هجیتن  یلقن  ّهلدا  زا  ناوت  یمن  نیاربانب ،
نیا هب  ار  اهنآ  درذـگب و  تمعن  ناگدـننک  نارفک  یهاتوک  ریـصقت و  رـس  زا  دوخ  شیاشخب  لـضف و  اـب  لاـعتم  يادـخ  تسا  نکمم 
کی میناوت  یمن  میـشاب و  هتـشاد  رظن  اهنآ  عومجم  هب  هراومه  دـیاب  یلقن  ّهلدا  زا  طابنتـسا  رد  .دزاسن  راتفرگ  تمعن ) بلـس   ) تبوقع

رب تلالد  هک  يا  ّهلدا  یلعف  ثحب  رد  .میـشاب  هّجوت  یب  هّیقب  هب  میهد و  رارق  دوخ  طابنتـسا  ذـخأم  ییاهنت  هب  ار  یّـصاخ  ّهلدا  اـی  لـیلد 
، ّهلدا نیا  هب  تیانع  اب  دنـشاب و  رظنّدـم  امتح  دـیاب  دـننک ، یم  رّـصقم  راـکهانگ و  ناگدـنب  ّقح  رد  دـنوادخ  وفع  تمحر و  لـضف و 

 . کی نارفک  رثا  رد  هک  يزیچ  رثکاّدح 
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بلس  » و « P= ندرک يرکـشان   » رگا مییوگب : میناوت  یم  میهد  حیـضوت  اه  هرازگ  قطنم  زا  هدافتـسا  اب  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  - 1
نآ هب  تبـسن  يرکـشان  اـمتح  دوش  بلـس  یتـمعن  رگا  ینعی  تسا  حیحـص  ( P-Q  ) مییوگب میناوـت  یم  هاـگ  نآ  دـشاب ، « Q= تمعن

يرکشان یتمعن  هب  تبسن  رگا  هک : مییوگب  میناوت  یمن  نوچ  تسین  قداص  اموزل  ( Q-P  ) هیضق نیا  سکع  اّما  .تسا  هتفرگ  تروص 
میناوـت یم  هلب  .میریگب  هجیتـن  ار  ( Q-P  ) میناوـت یمن  ( P-Q  ) زا اـه  هرازگ  قطنم  قـبط  ددرگ و  یم  بلـس  تمعن  نآ  اـمتح  دوـش 

یمن بلـس  تمعن  نآ  اـعطق  دوشن ، يرکـشان  یتمعن  هب  تبـسن  رگا  مییوگب : و  -( Q--P  ) ینعی مـینک  جاتنتـسا  ار  نآ  ضیقن  سکع 
.تسا هدومرف  رّرقم  دوخ  لضف  يور  زا  هک  تسا  یهلا  هدعو  نامه  نیا  .ددرگ 
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نآ اـمتح  دـنوادخ  هک  نیا  اـّما  دـننک ؛ یم  ادـیپ  ار  تمعن  بلـس  قاقحتـسا  ناگدـننک ، نارفک  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  تمعن ،
.تسین طابنتسا  لباق  یلقن  ّهلدا  عومجم  زا  دنک ، یم  بلس  ار  هدش  نارفک  تمعن 

هیلع قداـص  ماـما  شیاـمرف  رد  اـی  ٌدـیِدََشل ، » ِیباذَـع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  : » تسا هدومرف  نآرق  هک  نیا  تفگ  دـیاب  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
یم ار  شتمعن  ای  دـنک ، یم  باذـع  دـنوادخ  اعطق  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مادـک  چـیه  تَرِفُک ، » اِذا  اهل  َءاَقب  ال  : » تسا هدـمآ  مالّـسلا 

طرـش نیارباـنب  .دـشاب  یم  نآ  نداد  رارق  لاوز  ضرعم  رد  تمعن و  بلـس  قاقحتـسا  ناـمه  دوـصقم ، هک  تـفگ  دـیاب  هـکلب  دریگ ،
ار تمعن  هاـگ  نآ  دـنکن ، وفع  درذـگن و  تمعن  نارفک  نیا  زا  دـنوادخ  رگا  : » هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوـجو  اـج  نیا  رد  يرّدـقم 
هب يدروم  ره  رد  هک  درادـن  یموزل  دراد و  دوـجو  یتـمعن  نارفک  ره  دروـم  رد  دـنوادخ  تمحر  وـفع و  ناـکما  دـیامن . » یم  بلس 

یطرـش نینچ  دوجو  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ثیدـح  اـی  قوف  هیآ  رد  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  سپ  .دوش  هداد  رّکذـت  لقتـسم  تروـص 
ثحب دروم  تایاور  تایآ و  حیحـص  مهف  يارب  يا  هنیرق  یگمه  هدش و  رکذ  اّزجم  تروص  هب  تاحیرـصت  نیا  دشاب ، هدـش  حیرـصت 

.دنتسه

ناشیا روهظ  تمعن  نارفک  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  طابترا  هرابرد  حیحص  هاگدید 

: مینک نایب  نینچ  ار  دروم  نیا  رد  حیحص  هاگدید  میناوت  یم  تاحیضوت  نیا  هب  هّجوت  اب 

اّما .تسا  هدوبن  بجاو  لصا  رد  مه  روهظ  نیا  رارمتـسا  سپ  هدوب ، دـنوادخ  لـضف  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  دوجو و  لـصا  نوچ 
میناوتب هک  دوش  یم  ثعاب  دنک ، » یمن  بلـس  ار  نآ  دـننکن ، يرکـشان  تمعن  نیا  هب  تبـسن  مدرم  رگا   » هک نیا  رب  ینبم  یهلا  هدـعو 
مالّـسلا هیلع  ماما  تبیغ  هب  التبم  مدرم  دـش و  یمن  بلـس  تمعن  نیا  هعماج ، رد  ماما  روضح  تمعن  نارفک  مدـع  تروص  رد  مییوگب 

نینچ اّما  .دـنا  هتـشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  تسا  یتبوقع  مدرم  ناگدـید  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ندـش  ناهنپ  سپ  .دنتـشگ  یمن 
یمن اور  ینامز  چـیه  رد  یمکح  نینچ  .دـشاب  بجاو  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تمعن ، نیا  دروم  رد  یـساپسان  تروص  رد  هک  تسین 

اب لاعتم  يادخ  هک  تسا  نکمم  هشیمه  .دشاب 
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راکشآ رهاظ و  قئالخ ، ناوارف  ياه  یساپسان  دوجو  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  درذگب و  مدرم  ياه  یهاتوک  زا  شیوخ  تمحر  لضف و 
هعماج رد  ناشیا  ینلع  روضح  زا  يرو  هرهب  رد  مدرم  یگتـسیاش  تقایل و  مالّـسلا ، هیلع  ماما  روهظ  يرورـض  طرـش  نیاربانب  .دیامرف 

، تقلخ ردـص  زا  نوچ  درک ، یم  راکـشآ  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  ياه  تّجح  زا  يرایـسب  لاعتم  يادـخ  دـیابن  دوب ، نینچ  رگا  .تسین 
.تسا هدوب  هارمه  مدرم  یساپسان  يرکشان و  اب  نیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  روضح  تمعن 

.دناسر و لتق  هب  ار  لیباه )  ) دوخ ردارب  یمحریب  لامک  رد  هک  دش  هجاوم  لیباق )  ) دوخ دنزرف  یساپسان  اب  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
تیاعر هب  روبجم  لیباق  دیدهت  رطاخ  هب  دیامن و  راکشآ  رهاظ و  ار  دنوادخ  نید  دوبن  رداق  ثیش  ترضح  ناشیا  ّیصو  مدآ ، زا  سپ 

يور رد  دنوادخ  تّجح  هفیلخ و  هب  تبـسن  مدرم  يرکـشان  رب  زور  هبزور  دوب و  ارجام  لّوا  هزات  نیا  اّما   (1) .دش نید  نامتک  هّیقت و 
رد سپـس  دنتـشک و  یم  ار  ادـخ  ربماـیپ  داـتفه  نیعوـلّطلا ، نیب  کـی  رد  لیئارـسا و  ینب  رـصع  رد  هک  اـج  نآ  اـت  دـش  هدوزفا  نـیمز 

نالوسر لاسرا  زا  دنوادخ  اهنیا  همه  اب   (2) .دندوب هدادن  ماجنا  یتیانج  چیه  هک  ییوگ  دنتخادرپ  یم  شورف  دیرخ و  هب  ناشیاهرازاب 
رگید هورگ  يایـصوا  اهنآ  زا  یهورگ  هک  - ار دوخ  ربماـیپ  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  دومرفن و  غیرد  مدرم  يوس  هب  دوخ  جـجح  و 
هفیلخ روضح  ضیف  قئالخ ، یساپسان  يرکشان و  رطاخ  هب  هک  تسا  هدوبن  نینچ  یهلا  ّتنس  نیاربانب  .دومرف  ثوعبم  نیمز  رد  - دندوب

.دیامن غیرد  اهنآ  زا  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  فشک  يارب  یّلک  هطباض  مدع 

هدعاق و چیه  ام  هک  تسا  نیا  دش ، هئارا  یهلا  ياه  تمعن  لاوز  ءاقب و  يارب  هدـش  هئارا  هطباض  یـسررب  دـقن و  رد  هک  یثحابم  هجیتن 
.5 ًاعطق یتروص  هچ  رد  دنک و  یم  ادیپ  ماود  عقوم  هچ  یتمعن  ره  هک  نیا  فشک  يارب  یلقن  ای  یلقع  یّلک  نوناق 
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هک يا  هدعاق  میدومن ، یـسررب  دوش  یم  اعّدا  هک  يا  هدعاق  نیرت  جیار  دروم  رد  ار  بلطم  نیا  .میرادـن  رایتخا  رد  دریذـپ ، یم  لاوز 
ياـعّدا نینچ  هک  مه  يرگید  هطباـض  ره  دروم  رد  .دـناد  یم  طونم  تمعن  نآ  نارفک  اـی  يرازگرکـش  هب  ار  یتمعن  ره  لاوز  ءاـقب و 

.مینادب يراج  میناوت  یم  ار  دقن  نیمه  هیبش  دشاب ، هتشاد  یّلک 

هتـشاد يدروم  صاخ و  لیلد  دـیاب  دراد ، ییاه  ّتلع  ای  ّتلع  هچ  صاـخ  روط  هب  یتمعن  ره  لاوز  اـی  ءاـقب  هک  نیا  دروم  رد  نیارباـنب 
یلقع اعطق  مه  صاخ  لیلد  نیا  .میرادـن  رایتخا  رد  اه  تمعن  عاطقنا  ای  ماود ، ّتلع  صیخـشت  يارب  یّلک  هطباض  چـیه  نوچ  میـشاب ،

نآ ّصاخ  یلقن  ّهلدا  ای  لیلد  دیاب  یتمعن  ره  بلس  دروم  رد  سپ  .درادن  ّتلع  نیا  فشک  يوس  هب  یهار  ییاهنت  هب  لقع  اریز  تسین ،
یلقن ّهلدا  دامتعا ، لباق  عجرم  اهنت  زین  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ّتلع  زا  ثحب  رد  اذـل  .میهد  رارق  نآ  ّتلع  صیخـشت  ياـنبم  ار 
طقف دشاب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تمکح  فشک  يارب  یهار  رگا  .دریگب  رارق  یـسررب  دروم  یکی  یکی  دیاب  هک  تسا  نآ  ّصاخ 

.دنک نایب  ار  یهلا  تمعن  ره  بلس  ّتلع  هک  یلقن  - یخیرات یّلک  هطباض  قیرط  زا  هن  لقع و  هار  زا  هن  تسا ، قیرط  نیمه  زا 

ام يارب  تبیغ  تمکح  ندوبن  فشک  لباق 

مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  يارب  یلقن ) تادـّیؤم  اب  هارمه   ) یخیرات لیلحت  اـی  یلقع  لـیلد  ناونع  هب  هچ  نآ  زا  یخرب  اـج  نیا  اـت 
يارب هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  .میدومن  نشور  ار  اـهنآ  فعـض  طاـقن  میدومن و  یلاـمجا  یـسررب  حرط و  ار  هدـش  هتفگ 

سپ .میرادن  صوصخ  نیا  رد  یلقن  ّهلدا  هب  هعجارم  زج  يا  هراچ  میسر و  یمن  ییاج  هب  یلقع  ثحب  قیرط  زا  تبیغ  ییارچ  حیـضوت 
ّتلع و فشک  مهف و  يارب  یلقع  لـیلد  چـیه  نوـچ  رگید  تراـبع  هب  .میباـی  یم  ـالقع  تبیغ  ّتلع  فـشک  رد  ار  دوـخ  یناوتاـن  اـم 
زا هدافتـسا  اب  ار  یلقع  بلاطم  نیمه  میهاوخ  یم  نونکا  .میبای  یمن  یهاگآ  تبیغ ، ّتلع  زا  القع  سپ  میرادـن ، یهلا  لاعفا  تمکح 

تسین و فشک  لباق  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  الوصا  هک  مینک  دییأت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا  یضعب 
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.دناشک یم  یهارمگ  هب  ار  ام  ریسم  نیا  رد  شالت 

تبیغ ّتلع  فشک  دروم  رد  يروحم  يدیلک و  هبنج  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشیامرف  عوضوم ، نیا  رد  ثیدح  نیلّوا 
دبع زا  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » ردق نارگ  باتک  رد  دوخ  دانسا  اب  قودص  خیش  موحرم  راوگرزب ، ثّدحم  ار  ثیدح  نیا  .دراد 

: دندومرف هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  ماما  زا  دیوگ : یم  .تسا  هدومرف  لقن  یمشاه  لضف  نب  هّللا 

.ٍلِطبُم ُّلُک  اهیف  ُباترَی  اهنم  َُّدب  ًهَبیَغ ال  ِرمالا  اذه  ِبِحاِصل  ّنِا 

.دنتفا یم  دیدرت  ّکش و  هب  لطاب  لها  نآ  رد  دوش ، یم  عقاو  اعطق  هک  تسا  یتبیغ  تیالو ) تماما و   ) رما نیا  بحاص  يارب  انامه 

: دندومرف .مدیسرپ  ترضح  زا  ار  نآ  ّتلع  دیوگ : یم  يوار 

.مکل ِهِفشَک  یف  اَنل  نَذُؤی  َمل  ٍرمَِال 

.دنا هدادن  ام  هب  امش  يارب  ار  نآ  زا  يرادرب  هدرپ  هزاجا  هک  يزیچ  رطاخ  هب 

: دندومرف تسیچ ؟ ناشیا  تبیغ  تمکح  مدیسرپ : دیوگ : یم  يوار 

ّالا ُفِشَکنَی  کـلذ ال  یف  ِهَمکِحلا  َهجَو  ّنِا  هُرکِذ  یلاـعت  ِهّللا  ِجَـجُح  نِم  ِهَمَّدَـقَت  نَم  ِتاـبیَغ  یف  ِهَمکِحلا  ُهجَو  ِِهتَبیَغ  یف  ِهَمکِحلا  ُهجَو 
هیلع یسوِمل  ِرادِجلا  ِهَماِقا  ِمالُغلا و  ِلتَق  ِهَنیفَسلا و  ِقرَخ  نِم  مالّسلا  هیلع  ُرـضِخلا  ُهاتآ  امیف  ِهَمکِحلا  ُهجَو  فِشَکنَی  َمل  امک  ِهِروُهُظ  َدَعب 

.امِِهقاِرتفا ِتقَو  یِلا  مالّسلا 

زا سپ  زج  رما ، نیا  تمکح  .تسا  ناشیا  زا  شیپ  لاـعتم  دـنوادخ  ياـه  تّجح  ياـه  تبیغ  تمکح  ناـمه  ناـشیا ، تبیغ  تمکح 
رسپ نتشک  یتشک و  ندرک  خاروس   ) مالّسلا هیلع  رضخ  ترـضح  ياهراک  تمکح  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، یمن  نشور  ناشیا  روهظ 

.دشن نشور  رگیدکی  زا  ناشیا  ندش  ادج  تقو  ات  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  راوید ) ریمعت  هّچب و 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  ندوب  ّرس »  » رب دیکأت  اب  ثیدح  نایاپ  رد 

َّنَِأب انقَّدَص  ٌمیکح  َّلَج  َّزَع و  ّهنأ  انِملَع  یتَم  ِهّللا و  ِبیَغ  نِم  ٌبیَغ  ِهّللا و  ِّرِس  نِم  ٌّرِـس  یلاعت و  ِهّللا  ِرمَا  نم  ٌرمَا  رمالا  اذه  ّنِا  ِلضَفلا  َنباَی 
اهَّلُک َُهلاعفَا 
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(1) .فِشَکنُم َریغ  اهُهجَو  َناک  نِا  ٌهَمکِح و 

یهلا بیغ  قیداصم  زا  دنوادخ و  ياهزار  زا  يزار  ییادخ و  راک  کی  مالّسلا ) هیلع  رصع  ماما  تبیغ   ) رما نیا  انامه  لضف ! رـسپ  يا 
هک دـنچ  ره  تسا ، تمکح  يور  زا  وا  ياهراک  همه  هک  مینک  یم  قیدـصت  میتسناد ، میکح  ار  لج  ّزع و  دـنوادخ  یتقو  اـم  تسا و 

.دشابن نشور  ام  يارب  اهنآ  تمکح 

: تسا هدش  هراشا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  تمکح  هرابرد  مهم  عوضوم  دنچ  هب  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

.مینک نایب  مدرم  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  تمکح  میرادن ، هزاجا  ام  دنا : هدومرف  تحارـص  هب  هک  تسا  نیا  لّوا  بلطم 
.دنشابن تبیغ  تمکح  زا  يرادرب  هدرپ  لابند  هب  هک  دنا  هدرک  هدوسآ  ار  همه  لایخ  ادتبا  نامه  زا  نایب  نیا  اب 

روهظ زا  شیپ  تبیغ  تمکح  ندشن  نشور 

نایب نآ  يارب  هک  یهجو  ره  نیاربانب  .دوش  یمن  صّخـشم  ناشیا  روهظ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تمکح  هک  نیا  مود  بلطم 
تـسا نیمه  رما  نیا  ندیمان  ّرـس »  » تلع .ددرگ  یّقلت  عوضوم ، نیا  رد  دنوادخ  راک  تمکح  ناونع  هب  دناوت  یمن  دوش ، یم  ای  هدـش 

.دنام یم  یفخم  هتخانشان و  ترضح ، روهظ  زا  لبق  ات  نآ  هجو  هک 

مالّسلا هیلع  رضخ  ترضح  ياهراک  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  هیبشت 

ینأشلا میظع  ربمایپ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ياهراک  تمکح  ریظن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  تمکح  موس : بلطم 
دوخ حیـضوت  اب  طقف  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  ياهراک  ّتلع  .دوبن  هاگآ  اهنآ  زا  ءادـتبا  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نوچ 
هیلع یـسوم  هک  تسا  نآ  هیبشت  نیا  رد  هّجوت  بلاج  هتکن  .دـش  نشور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  ییادـج  ماـگنه  رد  ناـشیا 
راک رطاخ  نیمه  هب  دوشگ و  ضارتعا  هب  بل  دروم ، هس  ره  رد  درواین و  بات  - رضخ ياهراک  تمکح  زا  یعالّطا  یب  رثا  رد  - مالّسلا

 . رد تهابش  هجو  نیمه  دیاش  .درک  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  ییادج  تقو  مالعا  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترضح  هک  دیسر  ییاج  هب 
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زا یفاک  لّمحت  ربص و  دنناوتن  دنرادن ، عالّطا  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  تمکح  زا  هک  یناسک  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  اج  نیا 
ظاحل هب  مالّسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ياهراک  رتالاب ، نیا  زا  .دنیاین  نوریب  دنلبرـس  گرزب  ناحتما  نیا  زا  هجیتن  رد  دنهد ، ناشن  دوخ 

رـسپ نتـشک  تسا  نینچمه  دوش ، یمن  بوسحم  ییالقع  راک  کی  هسفن  یف  اـیرد ، رد  یتشک  ندرک  خاروس  .دوبن  هنـالقاع  يرهاـظ 
.تسا ندش  بارخ  لاح  رد  هک  يراوید  ندرک  تسرد  هّچب و 

هب نآ  شریذـپ  رد  دـننک و  یمن  یّقلت  هّجوم  ییالقع و  يرما  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یناـهنپ  هک  یناـسک  دنتـسه  مه  تبیغ  نارود  رد 
اپ تسد و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  يدـنموربآ  رهاظ  - دوخ معز  هب  - هک نآ  يارب  ناـنیا  .دـنراد  لکـشم  يداـقتعا  ظاـحل 

رما نیا  هب  تبـسن  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  ات  دـنهد  هولج  ییالقع  ار  نآ  - دوخ نامگ  هب  - هک دـننز  یم  یتاهیجوت  هب  تسد  دـننک ،
، شیوخ لقع  قیدصت  هب  دنناد و  یمن  ار  نآ  تمکح  هک  دنریذپب  ادـتبا  زا  رگا  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  یلو  .دـننک  دنـسرخ  یـضار و 

.دیآ یم  دوجو  هب  یللخ  ناشداقتعا  نامیا و  رد  هن  دنزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  هن  دنروآ ، نامیا  نآ  هب  هتسبرس 

رد دنناد ، یم  بجاو  فطل »  » بوجو باب  زا  نیمز  رد  ار  ناشیا  راکشآ  روضح  مالّسلا و  هیلع  ماما  دوجو  هک  یناسک  لاثم  ناونع  هب 
هب هک  دـننک  هیجوت  ار  نآ  یتروص  هب  دـنراچان  دـنوش و  یم  هجاوم  لاکـشا  اب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تبیغ  رما  هیجوت 
یم روبجم  اتیاهن  اذل  تسین و  مامت  لماک و  یلقع  ظاحل  هب  هدش  حرطم  تاهیجوت  اّما  .دوشن  دراو  يا  همطل  ناشیئاعّدا  فطل » ناهرب  »

.مینک یم  هراشا  ّقفومان  ياه  شالت  نیا  زا  يا  هنومن  هب  .دنیامن  فارتعا  تبیغ  تمکح  ندوب  یفخم  هب  هک  دنوش 

تبیغ تّلع  هرابرد  دیفم  خیش  موحرم  رظن  یسررب 

دنتسه یناسک  زا  ناشیا  .تسا  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  دیفم  خیش  موحرم  یمان ، مّلکتم  هیقف و  هعیش ، نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  یکی 
هلاسر زا  یکی  رد  .دنا  هدرک  هدافتسا  نامز  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  موزل  تابثا  يارب  نآ  زا  هدوب و  فطل  ناهرب  هب  دقتعم  هک 

رد فطل  ناهرب  دربراک  هب  راب  هس  لقاّدح  دراد ، مان  هّیداقتعالا » ُتَُکنلا   » هک ناشیا  ياه 
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: تسا نینچ  ناشیا  ترابع  نیع  دراوم ، نیا  زا  یکی  رد   (1) .تسا هدش  لالدتسا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  تابثا 

؟ هِدوُجُو یلع  ُلیلَدلا  ام  لیق : ناف 

؟ تسه مالّسلا  هیلع  ماما  دوجو  رب  یلیلد  هچ  دنیوگب : رگا 

ُفُطللا ٌفُطل و  ّهنأ  عم  ٍموصعم  ٍماِما  نِم  ُنامزلا  الََخل  ِّالا  ٍموصعم و  ٍماـما  نِم  هیف  َّدـُب  ـال  ٍناـمز  َّلُـک  ّنَا  کـلذ  یلع  ُلیلَدـلا  باوجلاـف :
(2) .نامز ِّلُک  یف  یلاعت  ِهّللا  یلع  ٌبِجاو 

هک دـیآ  یم  مزال  هنرگو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  موصعم  ماما  کی  دـیاب  ینامز  ره  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  هک : تسا  نیا  باوج 
.دشاب یم  بجاو  ادخ  رب  نامز  ره  رد  فطل  تسا و  فطل  ناشیا  دوجو  هک  یلاح  رد  دشاب ، یلاخ  موصعم  ماما  زا  نامز  نیا 

ماما ندوب  هتخانـشان  ناهنپ و  اب  نامّلکتم  رظندروم  فطل  نآ  نوچ  .دوش  یم  هّجومریغ  انعم و  یب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  انبم ، نیا  اب 
زا بجاو » هب  لالخا   » ناشدوخ لوق  هب  هک  دـننک  هیجوت  يروج  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دـیاب  اذـل  .تسین  عمج  لـباق  مالّـسلا  هیلع 

ّتیعبت رد  هک  دننادب  مدرم  هیحان  زا  ار  لالخا  القع  دنوش  یم  راچان  اج  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دیاین  مزال  دـنوادخ  فرط 
دیاب ددرگ و  یمرب  مدرم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  تقیقح  رد  دنا و  هدومن  یهاتوک  ناشیا  رماوا  لاثتما  مالّـسلا و  هیلع  ماما  زا 

: دنا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هجو  هب  خساپ  رد  دوخ  شیامرف  همادا  رد  ناشیا   (3) .ددرگرب

؟ ِهِراتتسا ُهجَو  ام  لیق : ناف 

. ؟ تسیچ مالّسلا  هیلع  ماما  ندوب  ناهنپ  تمکح  هجو و 

212 ص :

ص 39 و 44 و 45. هیداقتعالا ، تکنلا  - 1
ص 44. هیداقتعالا ، تکنلا  - 2

یلاعت ِهّللا  یلع  ٌبِجاو  ُفُطللا  ُفُطل و  َمامالا  ّنَا  َمَّدَـقَت  دـق  لیق : ناف  : » تسا نینچ  هراب  نیا  رد  دـیفم  خیـش  موحرم  تاراـبع  نیع  - 3
یلاعت ِهّللا  یلع  ُبِجاولا  ُفطللا  ُباوجلاف : .ًاریبک  ًاُّولُع  کلذ  نع  ُهّللا  یلاعت  ِبِجاولاب  الُِخم  یلاعت  ُهّللا  َناک  ًاِرتَتـسُم  ُماـمالا  َناـک  اذاـف 
ِهَّیِعَرلا ِلَِبق  نِم  ِبِجاولِاب  ُلالخالا  اّمنإ  ِبِجاولِاب و  الُِخم  نُکَی  ملف  کلذ  َلَعَف  دـق  یلاعت  ُهّللا  ِهَمامِالِاب و  هُفیلکَت  ُهبـصَن و  وه  ِماـمالا  یف 

، هیداقتعالا تکنلا   ) مُهِسُفنَا ِلَِبق  نِم  مُهُکالَهَف  .کلذ . .  اولَعفَی  مل  ُثیَحف  .هَیِهاَون . .  هَِرماوَا و  اُوِلثَتمَی  هوُِعباُتی و  نَا  مهیلع  ُبِجَی  مّهناف 
(. ص 45
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(1) .اهِملِِعب یلاعت  ُهّللا  ََرثأَتسا  ٍهَّیِفَخ  ٍهَِحلصَِمل  َنوُکَی  نَا  َزاج  ِرِصانلا و  ِهَِّلق  ِّوُدَعلا و  ِهَرثَِکل  ِهِراتتسا  ُهجَو  باوجلاف :

تحلـصم رطاخ  هب  تسا  نکمم  تسا و  نارای  یمک  نانمـشد و  يدایز  رطاـخ  هب  ناـشیا  ندوب  ناـهنپ  تمکح  هک : تسا  نیا  خـساپ 
.دشاب هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  یسک  هداد و  رارق  دوخ  ّصاخ  ار  شملع  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  يا  هّیفخ 

ناشدوخ ارهاظ  اّما  دنا ، هدرک  یفّرعم  تبیغ  ّتلع  ار  مدرم  یهاتوک  ریصقت و  ادتبا  دوخ  خساپ  رد  خیش  موحرم  هک  دوش  یم  هظحالم 
یب نآ  زا  ام  هک  دشاب  راک  رد  یفخم  تحلصم  تمکح و  کی  اسب  هچ  هک  دنا  هدرک  هفاضا  هلصافالب  هتسنادن و  یفاک  ار  باوج  نیا 
دیاب هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثحب  دروم  ثیدح  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ریخا ، هتکن  نیا  .میتسه  ربخ 

لّمحت زا  رگید  دشاب ، یفخم  ترـضح ، تبیغ  تمکح  ّتلع و  اسب  هچ  هک  میهدب  ار  لامتحا  نیا  لصا ، زا  رگا  .دشاب  رظنّدم  ادتبا  زا 
.میناد یمن  ار  شتمکح  مییوگ : یم  ادتبا  نامه  زا  میوش و  یم  هدوسآ  تسین ، هدننک  عناق  القع  هک  ییاه  لیوأت  هیجوت و  تمحز 

رثکا لقاّدح  ای  همه  دیاب  دشاب ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  نارای ، ددـع  ندوب  مک  نانمـشد و  دادـعت  ندوب  دایز  اتقیقح  رگا 
هّمئا نارای  نیرتشیب  .تسا  هتـشاد  دوجو  یتّلع  نینچ  اهنامز  همه  رد  نوچ  دـندرب ، یم  رـس  هب  مدرم  زا  لـماک  تبیغ  رد  هعیـش  ناـماما 

داتشه و  ) دوب زیچان  رایسب  نمشد  لباقم  رد  اهنآ  دادعت  هک  دندوب ، مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  نامز  رد  یبسن  روط  هب  مالّـسلا  مهیلع 
هدومرف هب  دنتـشاد  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  رفن  نارازه  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناـمز  رد  رفن . )! رازه  یـس  ربارب  رد  رفن  دـنچ 

رتمک مه  رفن  جنپ  زا  ناشیا  نارای  ددع  ترـضح ، دوخ  زا  يرگید  لقن  قباطم  .دیـسر  یمن  رفن  هدفه  هب  ناشیا  نارای  دادعت  ناشدوخ 
هیلع داّجس  ماما  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  و  دیدرگ ! ؟ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تبیغ  ثعاب  روای ، رای و  ّتلق  نیا  ایآ   (2)! تسا هدوب 

زا 1. دندوب ، هدنام  یقاب  اهنت  هّکی و  دوخ  هدیسر و  تداهش  هب  البرک  رد  ناشردپ  صالخا  اب  نارای  همه  هک  مالّسلا 

213 ص :

روظنم هدعاقلا  یلع  .تسا  رّدقم  شیانعم  هک  هتفرگ  تروص  یفذـح  ناشیا  تارابع  رد  ًارهاظ  ص 44 و 45 ، هیداقتعالا ، تکنلا  - 1
.اهِملِِعب هَسفَن »  » یلاعت ُهّللا  ََرثأَتسا  تسا : نینچ  ناشیا 

ات 301. ص 299  تبرغ ، » رد  باتفآ   » باتک هب  دینک  عوجر  - 2
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! ؟ دندشن بیاغ  ناگدید 

ار یفخم  تحلصم  کی  دوجو  لامتحا  هدیدن و  هدننک  عناق  یفاک و  ار  دوخ  لّوا  خساپ  دیفم ، خیش  موحرم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
نیا رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوـت  دـیاب  هّتبلا  و  میهدـن ؟ یخـساپ  نینچ  ادـتبا  ناـمه  زا  ارچ  تسا ، نینچ  رگا  بوـخ  .دـنا  هدرک  حرطم 
یم شودـخم  ناـهرب ) نیا  ساـسارب   ) ناـمز ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  دوجو و  یلقع  تاـبثا  فطل و  ناـهرب  تّحـص  تروص ،

( لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا   ) .دوش یم  مامتان  لالدتسا  دشاب ، حرطم  فالخ  لامتحا  کی  یتقو  نوچ  .ددرگ 

نآ ّتلع  ّتیعطاق ، اب  ناوت  یمن  رگید  دشاب ، راک  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  هتخانشان ، تمکح  کی  دوجو  لامتحا  القع  یتقو 
نیا حرط  نیاربانب  .تسناد  هعماج  يوس  زا  ناشیا ، رماوا  لاـثتما  مدـع  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  زا  مدرم  ندرکن  ّتیعبت  اـی  ناراـی  یمک  ار 

رد هک  یتّیعقاو  رب  تسا  يدـییأت  تسا و  یلقع  رهاـظ  هب  نیهارب  اهلالدتـسا و  همه  زا  نتـشادرب  تسد  ياـنعم  هب  تقیقح  رد  لاـمتحا 
.تسین هتفریذپ  یلقع ، هیجوت  هنوگ  چیه  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  هک  نیا  رب  ینبم  میدیزرو ، رارصا  نآ  رب  شیپ  ثحابم 

یمن لاعتم  يادخ  زج  سک  چیه  ار  یفخم  تحلصم  نآ  هک  تسا  نیا  هدش ، حرطم  دیفم  خیش  موحرم  شیامرف  رد  هک  يرگید  هتکن 
تیب لها   ) ام هب  هک  دنا  هدومرف  ترـضح  .دناسر  یم  ار  انعم  نیا  فالخ  هدمآ ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  هچ  نآ  اّما  .دناد 

هک دنک  یم  تلالد  نآ  رب  ریبعت  نیا  .تسا  هدشن  هداد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  تمکح  زا  يرادرب  هدرپ  هزاجا  مالّـسلا ) مهیلع 
.دـنا هتـشادن  هزاجا  لاعتم  يادـخ  زا  مدرم  يارب  نآ  فشک  رد  یلو  دـنا  هدوب  علّطم  تبیغ  زار  زا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تارـضح  دوخ 

.ناشیا دوخ  زا  هن  تسا  یفخم  يداع  مدرم  زا  طقف  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  تبیغ  تمکح  سپ 

یهلا تمکح  زا  یهاگآ  نودب  دنوادخ ، ندوب  میکح  قیدصت 

تروص هب  دوخ  شیامرف  نایاپ  رد  ترضح  هک  تسا  یّمهم  رایسب  هتکن  دوش ، یم  هدافتـسا  ثحب  دروم  ثیدح  زا  هک  مراهچ  بلطم 
يارب میراد و  داقتعا  دنوادخ  ندوب  میکح  هب  هتسبرس  ام  هک  دنا  هدومرف  .دنا  هدش  رّکذتم  یلقع  یّلک  هدعاق  کی 
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هب يداقتعا و  ثحاـبم  ّلـک  رد  بلطم  نیا  .میروآردرـس  ادـخ  ياـهراک  همه  زار  زمر و  زا  هک  تسین  مزـال  یهلا ، تمکح  قیدـصت 
.تسا رگنشور  اشگراک و  رایسب  یلعف  ثحب  رد  صوصخ 

هلمج زا   ) یـصقن ره  زا  هّزنم  القع  هک  نیا  وا و  ییادـخ  رطاخ  هب  دـنوادخ  ياهراک  ندوب  هنامیکح  هب  ام  هک  تسا  نیا  رد  هّیـضق  ّرس 
هک ور  نآ  زا  دشاب و  هتشادن  یصقن  بیع و  چیه  هک  دنک  یم  اضتقا  ادخ  ییادخ  .میا  هدرب  یپ  تسا ، ثبع ) هدوهیب و  ياهراک  ماجنا 

هّجوـت نآ  هب  دـیاب  هک  یّمهم  هتکن  یلو  .دـشاب  یم  نآ  زا  هّزنم  دـنوادخ ، لـقع ، مکح  هب  تسا ، صقن  بیع و  ثبع  ياـهراک  ماـجنا 
نیا هب  ملع  اب  هکلب  .میبای  یهاگآ  مه  یهلا  لاعفا  تمکح  زا  هک  تسین  يزاـین  هّیـضق ، نیا  یلقع  قیدـصت  يارب  هک  تسا  نیا  تشاد 

يدروـم رد  رگا  هلب  .مینک  یم  مکح  وا  سوّدـق  تاذ  ندوـب  میکح  هب  تسین  فوـشکم  ناـمیارب  ـالقع  ادـخ  ياـهراک  تـمکح  هـک 
، دومرف نایب  ار  شیوخ  لاعفا  ياه  تمکح  ای  تمکح  دوخ  - مالّسلا هیلع  ماما  ای  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نابز  هب  - دنوادخ

.تسین اه  تمکح  نآ  نتسناد  هب  طونم  دنوادخ  ندوب  میکح  قیدصت  یلو  میوش  یم  هاگآ  علّطم و  نآ  زا 

تبیغ تّلع  هرابرد  لاؤس  تّیعونمم 

نارگ نام  هشیدنا  رب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نتفریذپ  رگید  میریذـپب ، یلعف  ثحب  رد  ار  یلقن  یلقع و  هدـعاق  نیمه  رگا  لاح 
قیدـصت ار  نآ  ندوب  هناـمیکح  دـعب  اـت  میباـیرد  ار  نآ  تمکح  ّتلع و  ادـتبا  هک  تشاد  میهاوـخن  عـّقوت  رگید  تقو  نآ  دـیآ ، یمن 

.میهد هولج  لوبق  لباق  - دوخ نامگ  هب  - ار تبیغ  رما  ات  مینزب  یتاهیجوت  هب  تسد  هک  مینک  یمن  مزلم  ار  دوخ  تهج  نیمه  هب  .مییامن 
، هدش هتشادرب  نام  هدهع  زا  هچ  نآ  نتسناد  رد  میدنب و  یم  دوخ  رب  ار  یهلا  ّرس  نیا  زا  وجتسج  لاؤس و  باب  یّلک  روط  هب  هنوگ  نیا 

.میزادنا یمن  تمحز  هب  ار  دوخ 

: تسا هدمآ  نینچ  تبیغ  ّتلع  هرابرد  هدش ، رداص  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  سّدقم  دوجو  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت  زا  یکی  رد 
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َباب اوُِقلغَاَف  . . . (1)« ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  : » ُلوقَی َّلَج  َّزَع و  َهّللا  َّناف  ِهَبیَغلا  َنِم  َعَقَو  ام  ُهَّلِع  اّمأ 
(2) .ُمتیفُک دق  ام  َملِع  اوُفَّلَکَتَت  مُکینعَی و ال  اّمع ال  ِلاؤُسلا 

، دوش راکـشآ  ناـتیارب  رگا  هک  دیـسرپن  ییاـهزیچ  هراـبرد  ناـنمؤم  يا  : » دـیامرف یم  لـج  ّزع و  يادـخ  سپ  تبیغ ، عوـقو  ّتلع  اـّما 
زا هک  ییاهزیچ  نتـسناد  يارب  ار  دوخ  دـیدنبب و  ار  تسین  طوبرم  امـش  هب  هک  يروما  زا  شـسرپ  باب  سپ  دـنک . . . » یم  ناـتتحاران 

.دیزادنین تمحز  هب  هدش  هتشادرب  امش  هدهع 

، هیـصوت نیا  قبط  .دـنا  هدومرف  موقرم  تبیغ  ّتلع  هراـبرد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دوخ  شرافـس  نیا 
هب قیمع  لماک و  نامیا  ام  هفیظو  .درادن  یطبر  ام  هب  هک  هدش  هتـسناد  يدراوم  زا  تسین و  هدیدنـسپ  رما ، نیا  زا  شاکنک  وجتـسج و 

دنتـسین مک  هنافّـسأتم  .تسین  یحیحـص  راـک  نآ ، زار  زمر و  زا  فـشک  يارب  شـالت  هدوـمرف و  هدارا  دـنوادخ  هک  تسا  يروـما  نآ 
زا يرایسب  .دنتـسین  دوخ  فیاظو  فیلاکت و  مهف  یپ  رد  لباقم  رد  و  دنا ، هتـساوخن  اهنآ  زا  هک  دنور  یم  ییاهزیچ  غارـس  هک  يدارفا 

اهنآ زا  یهاگآ  يارب  وجتـسج  زا  هکلب  تسین  دیفم  ام  يارب  ناشنتـسناد  اساسا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دنراد ، ّتیمها  ام  يارب  هک  يروما 
مینادب و دیاب  هچ  نآ  هب  تبـسن  لباقم  رد  .میروآردرـس  اهنآ  زا  میهاوخ  یم  يوحن  هب  مینک و  یم  لابند  ار  اهنآ  یلو  میا ، هدـش  یهن 

.میهد یم  ناشن  یتبغر  یب  یهاتوک و  تسام  یعرش  یلقع و  هفیظو 

اب ییانـشآ  لابند  هب  دـیاب  تبیغ ، تمکح  ّتلع و  زا  وجتـسج  ندـش و  ساّسح  ياـج  هب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  شرافـس  ساـسارب 
.مینک ادیپ  نآ  كانلوه  تارطخ  زا  یتاجن  هار  ات  میشاب  نامز  نیا  رد  دوخ  ّصاخ  فیاظو 

هب تبیغ  يارب  ار  ّتلع »  » ریبعت مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  تسا  يدروم  اهنت  ثیدح  نیا  هک ، نآ  كرابم  عیقوت  نیا  رد  رگید  هتکن 
راک 4. هب  ار  ّتلع »  » ریبعت رگید  ثیداحا  رد  .تسین  زاجم  نآ  هرابرد  شسرپ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  مه  نآ  رد  دنا و  هدرب  راک 

216 ص :

.101/ هدئام - 1
ح 4. باب 45 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_216_2
http://www.ghaemiyeh.com


ابا دنا ، هدومرف  تبیغ  رما  لیلعت  ماقم  رد  هچ  نآ  هب  هملک  نیا  قالطا  زا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  دیمهف  ناوت  یم  اج  نیا  زا  .دـنا  هدربن 
.دش نایب  هراب  نیا  رد  البق  هچ  نآ  رب  تسا  يدّیؤم  دوخ  نیا  دنا و  هتشاد 

مالّسلا هیلع  ماما  عیقوت  زا  تبیغ  تّلع  فشک  ياعّدا  یسررب 

عیقوت نیمه  زا  - دنراد تبیغ  زار  ندیمهف  رب  رارـصا  هک  - دارفا زا  یخرب  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  دیکأت  نیادوجواب  هک  تسا  بیجع 
: دینک هّجوت  ترابع  نیا  هب  دنا ! هدرک  طابنتسا  دوخ  معز  هب  ار  تبیغ  یلصا  ّتلع  فیرش ،

زا دیـسرپن  : » دـیامرف یم  هک  دـندرک  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراـشا  دـنزادرپب ، تبیغ  هفـسلف  هب  هک  نـیا  زا  لـبق  مالّـسلا  هـیلع  ماـما 
یتحاراـن بجوم  هک  تسا  هدوـب  زیچ  هچ  ّتلع  نآ  لاـح   (1)« دنک یم  تحاران  ار  امـش  دوش ، راکـشآ  امـش  يارب  رگا  هک  ییاهزیچ 

؟ دوش یم  نایعیش 

نایعیـش یتحاراـن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  اـی  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  ّتلع  نآ  مینک  ضرف  رگا 
رطاخ هب  ناشکرابم  ناج  زا  سرت  زج  ّتلع  نآ  ددرگرب و  نایعیش  ریـصقت  روصق و  هب  هک  دشاب  يزیچ  ّتلع  دیاب  سپ  تسین ، لوقعم 

(2) .تسین يرگید  زیچ  اهنآ  یتّمه  مک  نارای و  ّتلق 

یکی ناونع  هب  كرابم  عیقوت  نیا  رد  هک  تسا  نامز  توغاط  زا  تعیب  نتشادن  هدهع  رب  هدیمان ، تبیغ » هفسلف  ، » هدنسیون هچ  نآ  الوا 
نـشور مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  ار  نآ  ندوب  ّتلع  حیحـص  يانعم  هدنیآ ، لصف  رد  ام  هدش و  رکذ  تبیغ  مزاول  راثآ و  زا 
.مینادـب تبیغ » هفـسلف   » ار نآ  دـیابن  نیاربانب  - ترـضح نآ  تبیغ  راثآ  جـیاتن و  زا  یکی  زج  تسین  يزیچ  رما  نیا  هک  - دومن میهاوخ 

.دش دهاوخن  نشور  ترضح ، نآ  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  تسا  يزار  نامه  تبیغ » هفسلف  »

يارب هدومرف و  عنم  دنـشاب ، تبیغ  ّتلع  فشک  لاـبند  هب  هک  نیا  زا  ار  مدرم  حیرـص  روـط  هب  عـیقوت  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
اُونَمآ 3. َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  هب  روظنم  نیمه 

217 ص :

.101/ هدئام - 1
ص 63. روهظ ، » ندوب  يرایتخا  هّیرظن  ، » ش 50 دوعوم ، همانهام  - 2

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 230 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_217_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  دانتسا  .َءایْشَأ ». .  ْنَع  اُوُلَأْسَت  ال 

هیلع ماما  شیامرف  نیمه  زا  ات  تسا  هتـساوخ  درادنپ ، یم  یلقع  یلالدتـسا و  ار  نآ  دوخ  هک  ینایب  اب  روکذم  هدنـسیون  دوجو ، نیا  اب 
ّدض تسرد  هرازگ ، نیا  زا  هک  تسا  روآ  بّجعت  اعقاو  دنک ! جاتنتسا  ار  تبیغ  ّتلع  دیشابن ) تبیغ  ّتلع  فشک  لابند  هب  هک   ) مالّسلا

، تبیغ هفـسلف  ّتلع و  هک  دندرک  یم  راهظا  يریبعت  هچ  اب  ینایب و  هچ  هب  دیاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  یتسار  هب  .دـنا  هدرک  طابنتـسا  ار  نآ 
، دنا هدومرف  عیقوت  رد  هچ  نآ  زا  رت  حیرـص  ایآ  دـیامن ! ؟ لیوأت  ناشیا  دوصقم  فالخرب  ار  نآ  دـناوتن  یـسک  ات  تسین ، فشک  لباق 

! ؟ دنا هتفگن  دنیوگب و  دنتسناوت  یم 

.دیدنبب تسین ، طوبرم  امـش  هب  هک  ار  هچ  نآ  زا  شـسرپ  باب  هک : دنا  هدومرف  - تشذگ هک  روط  نامه  - عیقوت همادا  رد  نیا  رب  هوالع 
؟ ) مکینعی ام ال   ) تسین طوبرم  امش  هب  هچ  نآ  دنا : هدومرف  روطچ  دشاب ، حیحص  روهظ » ندوب  يرایتخا   » هلاقم هدنسیون  طابنتسا  رگا 

! ؟ دوش یمن  طوبرم  اهنآ  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دشاب ، نایعیش  ریصقت  روصق و  مالّسلا  هیلع  ماما  دوصقم  رگا 

ثیداـحا رد  روط  هچ  دـشاب ، ناـشکرابم » ناـج  زا  سرت  ، » دـنا هدومرفن  هچ  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روـظنم  رگا  هک  نآ  رگید  هتکن 
زاب تبیغ ، ّتلع  ناونع  هب  ناـج » زا  سرت   » ناـیب دوجو  اـب  نیارباـنب  ؟(1)  دـنا هدرک  حیرـصت  تبیغ  يارب  نآ  ندوب  ّتلع  هب  يدّدـعتم 

نـشور روهظ  زا  لبق  ات  دنا  هتـساوخن  هک  تسا  راک  رد  يرگید  ّرـس  دوش  یم  مولعم  سپ  دینکن ، لاؤس  نآ  زا  هک  دـنا  هدومرف  دـیکأت 
.دوش

نارای و ّتلق  تبیغ ، ّتلع  یتقو  طقف  نایعیـش ، دـنک  یم  اعّدا  لیلد  هچ  هب  هک  تسا  نیا  روکذـم  هلاقم  هدنـسیون  هب  ام  خـساپ  نیرخآ 
یمزاب مه  رگا  ای  ددرگنرب  نایعیـش  هب  ّتلع ، همه  هک  داد  ناوت  یم  يدّدعتم  تالامتحا  دنوش ؟ یم  تحاران  دـشاب ، ناشیا  یتّمه  مک 

ناوت یمن  یلقع  ثحب  کی  رد  .دوش  نایعیـش  یتحاران  ثعاب  مه  زاب  اّما  دوشن ؛ طوبرم  نآ  لاـثما  ناراـی و  ندوب  مک  هب  اـهنت  ددرگ ،
 . .دومن لصف  ّلح و  ار  هلأسم  هناراگنا  هداس  روط  نیا 
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تبیغ تّلع  هرابرد  یضترم  دّیس  موحرم  هاگدید 

هک دراد  يریبعت  - هدوب دیفم  خیش  موحرم  نادرگاش  نیرت  هتسجرب  زا  هک  - یـضترم دّیـس  موحرم  هعیـش  گرزب  ملاع  هنیمز ، نیمه  رد 
مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  هرابرد  هبیغلا » یف  عنقملا   » ناونع تحت  يا  هلاسر  رد  ناشیا  .تسا  بسانم  اج  نیا  رد  نآ  یسررب  لقن و 

دارم زا  نتفاـی  یهاـگآ  هب  ار  تبیغ  ّتلع  زا  یهاـگآ  هلاـسر  نـیا  زا  یتمـسق  رد  .تـسا  هدوـمرف  حرطم  ار  دوـخ  تارظن  نآ  هفـسلف  و 
: دیامرف یم  نینچ  هدرک و  هیبشت  نآرق  هباشتم  تایآ  زا  دنوادخ 

هکلب میناد ، یمن  مزال  ار  اهنآ  هیجوت  لیوأت و  تایآ و  نیا  هوجو  هب  یلیصفت  یهاگآ  یعطق و  ملع  ، (1) ام نیفلاخم  ام و  هک  نانچمه 
نآ فـالخ  هب  تسین  نکمم  هک  میناد  یم  میراد و  ملع  یلاـعت  دـنوادخ  ندوب  میکح  هب  اـم  یتـقو  هک : نیا  هب  میتـسه  لـئاق  اـم  همه 

تالیوأت حیحـص و  هوجو  تاـیآ ، نیا  همه  يارب  هک  مینک  یم  كرد  یّلک  روط  هب  دـهدب ، يربخ  دراد  هک  ییاـه  یگژیو  تاـفص و 
هوجو و نآ  هب  میناوتن  یلیـصفت  لکـش  هب  ام  هچرگا  دراد  یلقع  لیالد  جیاتن  اب  تقباطم  هک  دراد  دوجو  ناشرهاظ  فالخ  رب  یتسرد 

يانعم فالخ  تاـیآ  نیا  زا  دارم  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  هک  رادـقم  نیمه  میرادـن و  نآ  هب  يزاـین  اریز  .مینک  ادـیپ  ملع  تـالیوأت ،
.دنک یم  تیافک  ام  يارب  دراد ، لقع  اب  قباطم  یهجو  لیوأت و  مادکره  تساهنآ و  يرهاظ 

نینچ میرادـن و  مزـال  ار  ترـضح  روهظ  مدـع  هجو  تبیغ و  ببـس  هب  یلیـصفت  قیقد و  ملع  اـم  هک  تفگ  ناوت  یم  بیترت  نیمه  هب 
تمحز هب  ار  دوخ  رگا  لاح  .دـنک  یم  تیافک  هراب  نیارد  دـش  رکذ  هک  یلامجا  ملع  ناـمه  هکلب  .درادـن  ترورـض  ناـمیارب  یملع 

نانچ ددرگ ، یم  بوسحم  ام  لضف  زا  میدرک ، رکذ  ار  یهوجو  هدرک و  قیقدت  قیقحت و  نآ  رد  شموزل  مدع  مغر  یلع  میتخادـنا و 
لـضف و یعون  میدرک ، ثحب  صّخـشم  نّیعتم و  هنوـگ  هب  تسه ، نآ  رد  هک  یفادـها  هباـشتم و  تاـیآ  هوـجو  رکذ  باـب  رد  رگا  هک 

.9(2) .دیآ یم  رامش  هب  ام  هدننک  قیقحت  تعامج  زا  تدایز ،
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رـصع ماما  تبیغ  هک  دندوب  ور  هبور  یلزتعم  ياه  یّنـس  اب  دوخ  نامز  رد  یـضترم  دّیـس  دیفم و  خیـش  موحرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
مزال اهنامز  همه  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  - امـش لوق  هب  - رگا هک  دنتفگ  یم  دـنداد و  یم  رارق  لاکـشا  دروم  القع  ار  مالّـسلا  هیلع 

؟ دینک عمج  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هب  داقتعا  اب  ار  داقتعا  نیا  دیناوت  یم  هنوگچ  درادن ، ناکما  ماما  نودب  یهلا  تیاده  تسا و 

ياضتقم هب  نوچ  دنیامن و  ینالقع  عافد  عوضوم ، نیا  رد  هعیش  داقتعا  زا  هک  دندید  یم  فّظوم  ار  دوخ  شنادرگاش  خیش و  موحرم 
هیلع ماما  روهظ  يارب  دنـسپ  لقع  یعنام  دیاب  دنتـسناد ، یم  بجاو  لاعتم  يادـخ  رب  نامز  ره  رد  ار  ماما  لعج  بصن و  فطل ، ناهرب 
دّیـس موحرم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  .دـنکن  هولج  لقع  اب  فلاخم  بیاغ  ماـما  دوجو  هب  هعیـش  داـقتعا  اـت  دـنداد  یم  ناـشن  مالّـسلا 

يرهاظ يانعم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیبشت  نیا  .تسا  هدرک  هیبشت  نآرق  هباشتم  تایآ  هب  داقتعا  هب  ار  بیاغ  ماما  هب  داـقتعا  یـضترم 
مکح نیا  اب   (1)« يوَتِْسا ِشْرَْعلَا  یَلَع  ُنمْحَّرلَا   » هیآ يرهاظ  يانعم  الثم  دشاب ، ضراعت  رد  یلقع  ماکحا  اب  تسا  نکمم  هباشتم  تایآ 

.دنک یم  تابثا  ار  نآ  يور  ندش  رقتسم  تخت و  دوجو  نوچ  دراد  ضراعت  تسا ، هّزنم  مسج  ماکحا  زا  دنوادخ  هک  لقع 

اهنآ يرهاظ  يانعم  دوصقم ، هک  میراد  نیقی  رادقم  نیا  یلو  مینادـن  تایآ  نیا  زا  ار  لاعتم  يادـخ  دارم  مه  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
.مینادن ار  نآ  ام  هک  دنچره  دراد  لقع  اب  قباطم  یلیوأت  اعطق  تسین و 

ناشیا نوچ  دراد ، لقع  فالخ  يرهاظ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دیفم ، خیـش  موحرم  شداتـسا  یـضترم و  دّیـس  موحرم  رظن  هب 
ملع رگا  ام  هک  تسا  هدومرف  دّیس  موحرم  تهج ، نیا  زا  .دنتـسناد  یم  بجاو  فطل  ناهرب  قبط  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  راکـشآ  روضح 

تبیغ ناکما  شریذـپ  يارب  دـنوادخ ، قالطالا  یلع  ندوب  میکح  هب  یلامجا  ملع  نامه  میـشاب ، هتـشادن  مه  تبیغ  ّتلع  هب  یلیـصفت 
.(2) .دنک یم  تیافک  مالّسلا  هیلع  ماما 
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یضترم دّیس  موحرم  تارظن  دقن  یسررب و 

: دوش هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  یضترم  دّیس  بانج  تاشیامرف  هرابرد 

یم تیافک  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  قیدـصت  يارب  راگدرورپ  ندوب  میکح  هب  یلاـمجا  ملع  : » تسا هدومرف  دّیـس  موحرم  لّوا :
ماما شیامرف  زا  ام  هک  تسا  یحیحـص  نیتم و  رایـسب  نخـس  نیا ، .میرادن » رما  نیا  ّتلع  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  هب  يزاین  ام  دنک و 
ماما راکشآ  روضح  هک  نیا  هب  یطبر  یلقع ، لصا  نیا  نتفریذپ  اّما  .میدوب  هدش  رّکذتم  نآ  هب  ناشیا  داشرا  هب  مالّـسلا و  هیلع  قداص 

.مینک ادج  مه  زا  یضترم  دّیس  نانخس  رد  ار  بلطم  ود  نیا  باسح  دیاب  .درادن  مینادب ، بجاو  فطل  ناهرب  قبط  رب  ار  مالّسلا  هیلع 

تسردان و رگید  تهج  زا  تسا و  رگنـشور  حیحـص و  یتهج  زا  نآرق  هباـشتم  تاـیآ  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  هیبشت  مود :
مینادب و ار  نآ  ّتلع  هچ  میشاب  هتشاد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هب  داقتعا  دیاب  ام  هک  تسا  حیحص  تهج  نیا  زا  .دوصقم  زا  هدننکرود 

نتسنادن هک  روط  نامه  دنز ، یمن  میریذپب  هنامیکح  راک  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  نیا  هب  يررض  رما ، نیا  ّتلع  نتسنادن  .مینادن  هچ 
يوگخـساپ اقطنم  دـناوت  یم  تهج  نیمه  زا  هیبشت  نیا  .دـنز  یمن  اهنآ  تّحـص  هب  تبـسن  ام  داقتعا  هب  يررـض  هباشتم  تایآ  لـیوأت 

امتح هک  نیا  نودب  دـنراد  لوبق  ار  نآرق  هباشتم  تایآ  مه  اهنآ  نوچ  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دروم  رد  ّتنـس ، لها  ضارتعا 
.دنناد یمن  اهنآ  لیوأت  مهف  ار  تایآ  نآ  هب  دوخ  نامیا  طرش  دننادب و  ار  اهنآ  لیوأت 

ماما روهظ  نتسناد  بجاو  ساسارب  هیبشت ، نیا  .تسین  حیحص  رگید  تهج  زا  هباشتم  تایآ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هیبشت  اّما 
رگا لاح  .تسا  هدـش  هتـسناد  لقع  فلاخم  نآ  رهاـظ  تهج  نیمه  هب  هتفرگ و  تروص  نآ  لاـثما  فطل و  ناـهرب  قبط  مالّـسلا  هیلع 
تبیغ هک  رطاخ  نیدـب  دوب ، دـهاوخن  یبسانم  هیبشت  هیبشت ، نیا  - میـشاب میناوت  یمن  مه  القع  هک  - میـشابن ماما  روهظ  بوجو  هب  لـئاق 

نآ هب  عوجر  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  هیجوت  لیوأت و  هب  زاین  ات  درادن ، یلقع  فلاخم  رهاظ  مالّسلا ، هیلع  رمالا  بحاص  ترضح 
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.تسین لقع  فلاخم  يرما  لیوأت  هیجوت و  يارب  دنا ، هدرک  نایب  ار  تبیغ  تمکح  ّتلع و  هک  یلقن  ّهلدا  زا  هتسد 

یم حرطم   (1) لـضف ناونع  هب  ار  یهوجو  تبیغ ، ّتلع  هرابرد  یلامجا  ملع  تیافک  هب  قیدـصت  دوجو  اب   » دـنا هدومرف  هک  نیا  موس :
مالّـسلا هیلع  ماما  تبیغ  يارب  یهجو  یلقن ، ّهلدا  هب  هعجارم  نودب  میناوت  یم  ایآ  هک  نیا  رد  ثحب  .دراد  وگتفگ  ثحب و  ياج  مینک »

هیآ زا  دارم  هک  مینک  مکح  القع  میناوت  یم  ام  .تسا  حرطم  انیع  زین  نآرق  هباشتم  تاـیآ  دروم  رد  ثحب  نیمه  ریخ ؟ اـی  مینک  حرطم 
نآرق ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  هب  هعجارم  نودـب  ایآ  یلو  تسین  نآ  يرهاظ  يانعم  يوَتِْـسا ، » ِشْرَْعلَا  یَلَع  ُنمْحَّرلَا  »

و شرع »  » يانعم ریسفت  حیضوت و  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  رگا  هک  تسا  نیا  قح  مینادب ؟ ار  هیآ  حیحـص  لیوأت  میناوت  یم 
هب تسا و  روط  نیمه  اقیقد  زین  تبیغ  ّتلع  اـی  تمکح  دروم  رد  .میمهف  یمن  ار  هیآ  حیحـص  ياـنعم  زگره  مینکن ، هعجارم  ءاوتـسا » »

.تسا ریذپ  ناکما  یلقن  ّهلدا  هب  عوجر  اب  طقف  عوضوم  نیا  رد  نتفگ  نخس  هک  میا  هتشاد  نیا  رب  دیکأت  تهج  نیمه 

تبیغ تّلع  دروم  رد  یلقع  رظنراهظا  زاوج  مدع 

.تسا ینالقع  فشک  هزوح  زا  جراخ  دروم  نیا  رد  يرظنراهظا  هنوگره  نوچ  تسین ، زیاج  ـالقع  تبیغ  ّتلع  زا  نتفگ  نخـس  سپ 
هدش هتفگ  رگا  لاثم  ناونع  هب  .مینک  تواضق  صوصخ  نیا  رد  یلقع  تاّیرظن  مقس  تّحص و  هرابرد  میناوت  یم  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب 

ثحب کی  ناونع  هب  رظن  نیا  هک  مینیبب  دیاب  تسا ، ناشیا  نارای  یمک  نانمـشد و  يدایز  مالّـسلا  هیلع  ماما  یناهنپ )  ) راتتـسا ّتلع  هک 
مالّـسلا مهیلع  هّمئا  ثیداحا  رد  رگا  یلو  تسین  حیحـص  یلقع  هاگدید  زا  نخـس  نیا  حرط  .یلقن  ّهلدا  ساسارب  ای  هدش  حرطم  یلقع 

میهاوخ نخـس  نآ  يانعم  نوماریپ  ثحاـبم  همادا  رد  هک  دـنک  یم  ادـیپ  يرگید  باـسح  دـشاب ، هدـش  لـقن  صوصخ  نیا  رد  يزیچ 
.تفگ

 . يارب یتّلع  نینچ  یلقن  ّهلدا  رد  هک  مینک  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  طقف  اج  نیا  رد 
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هک تسا  یطابنتسا  ای  تسا و  نآ  ندوب  یلقع  ياعّدا  رب  ینتبم  ای  دوش  یم  حرطم  هچ  نآ  هدشن و  رکذ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ 
دروم ثیداحا  اّما  .مینکب  ییاعّدا  نینچ  میناوت  یمن  القع  هک  تسا  نیا  هراـبرد  ثحب  رـضاح  لـصف  رد  .دوش  یم  ثیداـحا  یخرب  زا 
تبیغ یلقن  ّهلدا  هک  - هدنیآ لصف  رد  قوف  ياعّدم  رب  اهنآ  تلالد  مدـع  هرابرد  .دـننک  یمن  نایب  ار  تبیغ  ّتلع  تحارـص  هب  مه  اعّدا 

.مییوگ یم  نخس  - درک میهاوخ  ثحب  ار 

یسوط نیّدلا  ریصن  هجاوخ  همّالع  یسوط و  خیش  موحرم  ءارآ  یسررب 

نیا رد  هک  یفورعم  ترابع  .میرب  یم  نایاپ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  دروم  رد  يرگید  یلقع  رظنراهظا  لـقن  اـب  ار  لـصف  نیا 
(1)« .اّنم هُمَدَع  ُرَخآ َو  ٌفُطل  ُهفُّرَصَت  ٌفُطل و  ُهُدوُجُو  : » تسا نینچ  دراد ، دوجو  صوصخ 

ناگدـنب رب  دـنوادخ  فرط  زا  ار  نآ  هک  تسا  دـیفم  خیـش  موحرم  نوچ  ینامّلکتم  رظندروم  يانعم  نامه  هب  ترابع  نیا  رد  فطل » »
تسا و بجاو  نیمز  يور  ناـمز  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دوـجو  ناـمّلکتم ، نـیا  ییاـعّدا  ناـهرب  قـبطرب  .دـنناد  یم  بـجاو 
رد ماما  فّرـصت  زا  دوصقم  .دـشاب  یم  مزال  يرورـض و  مدرم ، رب  ماما  بناج  زا  يرگید  فطل  ناونع  هب  زین  ترـضح  نآ  فّرـصت » »
رب مالّـسلا ، هیلع  ماما  بناج  زا  یفطل  ناونع  هب  رما  نیا  لوبق  هک  تسا  ناشیا  يوس  زا  هعماـج  يربهر  يرادـمامز و  يّدـصت  هعماـج ،

طرش هک  ور  نآ  زا  یلو  تسین  ریذپ  ناکما  هعماج  رد  ماما  روهظ  ای  راکشآ  روضح  اب  زج  فّرصت  نیا  .دوش  یم  یّقلت  بجاو  ناشیا 
ماما اذل  دریذپ و  یمن  تروص  روهظ  دوشن ؛ قّقحم  طرش  نیا  ات  تسا ، ماما  هب  تبسن  مدرم  دایقنا  ندرک و  يرای  فّرـصت ، نیا  قّقحت 

.دنوش یم  بیاغ  مالّسلا  هیلع 

قّقحت تهج  رد  ناشیا  زا  هک  دراد  یگتـسب  مدرم  هدارا  تساوخ و  هب  مالّـسلا ، هیلع  ماما  - تسد ندوب  زاب  « - دی طسب  ، » رگید ریبعت  هب 
 (. دش دهاوخن  دیلا » طوسبم   » المع مالّسلا  هیلع  ماما  دشابن ، مدرم  بناج  زا  دایقنا  تعاطا و  نیا  ات  .دننک  تعاطا  شا  یهلا  فادها 
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تهج نیمه  هب  .ددرگ  یم  بیاغ  اذـل  دـنک و  یمن  ادـیپ  هعماج  رد  فّرـصت »  » ییاناوت و  دوش ) یمن  زاـب  هعماـج  هرادا  يارب  شتـسد  )
.ددرگ یمزاب  مدرم )  ) ام هب  - تسا ناشیا  تبیغ  نامه  هک  - مالّسلا هیلع  ماما  فّرصت  مدع  ینعی  اّنم » همدع  : » هدش هتفگ  هک  تسا 

ار نآ  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  ماما  بصن  لعج و  ادـخ  فطل  .ماما  رب  مه  یفطل  هدوب و  بجاو  دـنوادخ  رب  یفطل  شرگن ، نیا  رد  سپ 
ماجنا ار  نآ  زین  ناشیا  هدوب و  بجاو  ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  تماما  ّتیلوؤسم  شریذـپ  زین  مالّـسلا  هیلع  ماـما  فطل  هداد و  ماـجنا 

ییاناوت هدش و  دیلا  طوسبم  ماما  دنهد ، ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  دشاب  یم  ماما  ترـصن  دایقنا و  تسا ، بجاو  مدرم  رب  هچ  نآ  .دـنا  هداد 
ّتیلوؤسم لامعا  ییاناوت  المع  ماما  دـنیامن ، یهاـتوک  دوخ  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  مدرم  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  هعماـج  رد  فّرـصت 

ماجنا رد  مدرم  ریصقت  یهاتوک و  رب  ماما ، تبیغ  ای  فّرصت  مدع  نیاربانب  .دنک  یم  رایتخا  تبیغ  لیلد  نیمه  هب  دبای و  یمن  ار  تماما 
یلالدتـسا گنر  یلقع و  هغبـص  دندقتعم ، نآ  هب  هک  یناسک  بناج  زا  تانایب ، نیا  مامت  .ددرگ  یم  زاب  ناشیا  لابق  رد  دوخ  فیاظو 

.دننک یمن  کّسمت  یتیاور  ای  هیآ  هب  کی  چیه  نایب  رد  دراد و 

: دیامرف یم  هبیغلا » باتک   » همّدقم رد  - یسوط رفعج  وبا  خیش  موحرم  - هعیش ردق  نارگ  هیقف  گرزب و  ملاع 

، تسا دنوادخ  هب  ّقلعتم  یکی  دریذپ : یمن  تروص  زیچ  هس  قّقحت  اب  زج  - تسام رب  یفطل  هک  - مالّـسلا هیلع  ماما  دـی  طسب  فّرـصت و 
دشاب یم  نآ  ماجنا  هب  مایق  تماما و  ّتیلوؤسم  لوبق  هک  تسا ، ماما  دوخ  هب  ّقلعتم  یمود  .دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  داجیا  نامه  هک 

(1)! ناشیا هب  تبسن  دایقنا  نداد و  کمک  يرای و  رب  مزع  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  ّقلعت  ام  هب  یموس  و 

: تسا هدومرف  همّدقم  نیا  زا  رگید  یتمسق  رد 

دوخ بناـج  زا  ناـشیا  تبیغ )  ) فّرـصت مدـع  مینکن ، نینچ  هاـگره  تسا و  بجاو  اـم  رب  یلاـح  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـی  طـسب 
(2) .تسام

دمآرس 1. - یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  همّالع  یمالک  ياه  هشیدنا  رد  انعم  نیمه 

224 ص :
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: دروخ یم  مشچ  هب  - متفه نرق  یعیش  نارّکفتم  نامّلکتم و 

بلاغ و فوخ  نامه  هک  تسا  مدرم )  ) نافّلکم بناج  زا  سپ  دـشاب ، ناـمز  ماـما  اـی  ادـخ  بناـج  زا  یـشان  دـناوت  یمن  تبیغ  ببس 
(1) .دش دهاوخ  بجاو  روهظ  دورب ، نیب  زا  تبیغ  ببس  یتقو  تسا و  ندرکن  نیکمت 

یمن القع  تبیغ  ببس  ّتلع و  ناشیا  هاگدید  زا  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  رظندروم  هعیش  گرزب  ملاع  ود  نیا  تارابع  لقن  زا  هچ  نآ 
رگا نیارباـنب  .ددرگرب  مدرم  هب  دـیاب  نآ  ّتلع  دـنیوگ : یم  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  طوبرم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  ادـخ و  هب  دـناوت 

یتاـیاور دوجو  لـیلد  هب  هن  دـنا ، هدرک  رکذ  - یناـمرفان « - نیکمتلا مدـع   » راـنک رد  ّتلع  ناونع  هب  ار  - ریگارف سرت  « - بلاـغ فوخ  »
مدرم ریصقت  یهاتوک و  زا  یقادصم  افرص  سرت  نیا  هکلب  دنا ، هتسناد  لتق  زا  ناشیا  فوخ  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  هک  تسا 

تبـسن مالّـسلا  هیلع  موصعم  ثیدـح  هب  ار  ببـس  نیا  رگا  هّتبلا  .دـهد  یم  صیخـشت  ار  نآ  لقع  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  لابق  رد 
نامز ماما  تبیغ  ّتلع  یلقع  هبنج  هب  رظان  طقف  رـضاح  لاح  رد  ام  ثحب  .دومن  میهاوخ  نشور  ار  نآ  يانعم  هدـنیآ  لصف  رد  دـنهد ،

.دشاب یم  مالّسلا  هیلع 

، مینادـب بجاو  دـنوادخ  رب  فطل »  » ناوـنع تحت  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  داـجیا  بصن و  میناوـت  یمن  اـم  هک  میدرک  ناـیب  هتـشذگ  رد 
رد نیـشیپ  هّمئا  راکـشآ  روضح  درادـن و  دوجو  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  روهظ  بوـجو  رب  یلقع  لـیلد  چـیه  هک  میداد  حیـضوت  نینچمه 
یم هفاضا  نونکا  تسا و  هدوب  هدـش ) هتـسناد  بجاو  فطل  ناهرب  رد  هک  یحالطـصا  فطل  هن   ) یعقاو فطل  لضف و  باب  زا  هعماـج 
القع ناوت  یمن  تسا ، ) هدـمآ  یـسوط  خیـش  موحرم  مـالک  رد  هک   ) تماـما ّتیلوؤسم  ماـجنا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ماـیق  زا  هک  مینک 

اج نیا  رد  تفگ ، میهاوخ  نخـس  لیـصفت  هب  روهظ  تابجوم  ّتلع و  هرابرد  هدـنیآ  شخب  رد  .تفرگ  هجیتن  ار  ناشیا  روهظ  بوجو 
رگا مینک و  رظنراهظا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تماما  ياهتّیلوؤسم  هرابرد  میناوت  یمن  ـالقع  اـم  هک  مینک  یم  هدنـسب  هتکن  نیمه  ناـیب  هب 
هّیلقع تّالقتسم  زا  رما  نیا  رگید  ریبعت  هب  .تسا  ریذپ  ناکما  یلقن  ّهلدا  هب  عوجر  اب  اهنت  تفگ ، هنیمز  نیا  رد  یحیحـص  نخـس  ناوتب 

.دشاب 5. یمن  اور  روهظ  یلقع  بوجو  زا  نخس  نیاربانب  تسین و 

225 ص :

ص25. یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  همامالا ، هلاسر  زا  لقن  هب  ص 190  ناما ، نما و  دیون  - 1

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 238 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_225_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنراد هفیظو  مدرم  هک  تسا  مّلـسم  نیا  .مینادـب  بجاو  القع  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  مدرم  دایقنا  يرای و  میناوت  یم  هّتبلا  یلو 
.دننک يرای  ار  دوخ  ماما  - تبیغ هرود  هچ  روهظ و  نامز  هچ  - یطیارش ره  رد  هک 

.تسا مدرم  رب  یتّنم  لضف و  دنوادخ  هیحان  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  لعج  بصن و  هک  نیا  هجیتن 

هک یتقو  تسا  روط  نیمه  .تسا  مدرم  ّقح  رد  يرگید  لـضف  زین  دـنک ، یفّرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  نینچمه 
بجاو مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  ادـخ  رب  لضف ، ود  نیا  زا  کی  چـیه  اّما  دزاـس ، راومه  ناـنآ  يور  شیپ  ار  دوخ  اـب  ساـمت  طاـبترا و  هار 

اب هک  ارچ  .دـنزرون  داـیقنا  وا  هب  تبـسن  دـننکن و  تعاـطا  ار  ماـما  رگا  دـنرادن ، يرذـع  مدرم  اـهنآ  قّـقحت  زا  سپ  هّتبلا  یلو  .تـسین 
.دوش یم  مامت  مدرم  رب  تّجح  القع  مالّسلا  هیلع  ماما  تخانش 

هک نیا  فرص  مییوگب : میناوت  یم  هتشذگ  ثحابم  هب  هّجوت  اب  .تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  یلقع  لیلد  العف  ام  ثحب  دروم  عوضوم 
مالّـسلا هیلع  ماما  رب  تبیغ  نانآ  تعاطا  مدـع  تروص  رد  هک  دـنک  یمن  تباث  دنتـسه ، دوخ  ماـما  زا  تعاـطا  هب  فّظوم  ـالقع  مدرم 

.درادن دوجو  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  بوجو  اب  مدرم  دایقنا  مدع  ندرکن و  يرای  نیب  یلقع  مازلتسا  چیه  .دوش  یم  بجاو 

یهلا هدارا  هب  تبیغ  عوقو 

الوـصا هک  دـنا  هدرک  تشادرب  نینچ  یـسوط  هجاوـخ  یـسوط و  خیـش  نانخـس  زا  هاـگآان  ناگدنـسیون  یخرب  هک  تسا  نیا  بـیجع 
: دینک هّجوت  تارابع  نیا  هب  تسا ! هدرکن  هدارا  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دنوادخ ،

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  یسوط  خیش 

دننک یم  ملظ  نانمؤم  هب  ناملاظ  تبیغ ، نارود  رد  هک  نآ  لاح  ار و  مالّـسلا ) هیلع  ماـما  تبیغ   ) نیا دـنک  یم  هدارا  دـنوادخ  هنوگچ 
...و (1)

موحرم تارابع  نیع  لقن  اب  هدنیآ  لصف  رد  هک  هدش  بکترم  یشحاف  تاهابتشا  یسوط  خیش  مالک  همجرت  رد  تارابع ، نیا  هدنسیون 
.دش 0. دهاوخ  نشور  خیش 
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.تسا هدرک  یفن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  هب  تبـسن  ار  دـنوادخ  هدارا  خیـش ، موحرم  هدرک  رّوصت  هک  تسا  نیا  ناـشیا  هابتـشا  کـی 
هک تسا  نیا  شا  هجیتـن  ددرگ ، یمرب  مدرم  دوـخ  یهاـتوک  هب  تبیغ  ّتلع  دـیوگب  یـسک  رگا  هـک  هدرک  ناـمگ  طـلغ  هـب  هدنـسیون 

.دنوش یم  هّجوتم  ار  اعّدا  نیا  نالطب  یبوخ  هب  دنراد  ییانـشآ  ینید  فراعم  اب  هک  یناسک  .تسا  هدرکن  هدارا  ار  نآ  ًالـصا  دـنوادخ 
تمکح و اـّما  هدرک  هدارا  میـشاب  لـئاق  هک  نیا  اـب  هدرکن ، هدارا  ار  تبیغ  دـنوادخ  مییوگب  هک  نیا  نیب  دراد  دوجو  ینـشور  تواـفت 

هدومرف یسوط  هجاوخ  یسوط و  خیش  موحرم  هچ  نآ  .تسا  ناشماما  هب  تبـسن  دوخ  فیاظو  يادا  رد  مدرم  ریـسفت  هدارا ، نیا  ّتلع 
هک هدرک  تشادرب  ار  لّوا  يانعم  ناشیا  تارابع  زا  روهظ » ندوب  يراـیتخا  هیرظن   » هلاـقم هدنـسیون  اـّما  .لّوا  هن  تسا  مود  ياـنعم  دـنا 

.دنک یم  ینید  فراعم  ینابم  زا  وا  یعالّطا  یب  زا  تیاکح  دوخ 

: دنشاب یم  عمج  لباق  رگیدکی  اب  هک  دراد  دوجو  ضرف  ود  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دروم  رد  یّلک  روط  هب 

نکمم راک  نیا  دـنامب و  هتخانـشان  مدرم  ناگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  يراک  دوخ  ینیوکت  هدارا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  لّوا 
دنوادـخ دوخ  لـعف  هب  ًامیقتـسم  هک   ) دـشاب نیا  هیبش  يروما  اـی  مدرم  بلق  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  داـجیا  مدـع  قیرط  زا  تسا 

(. دوش یم  طوبرم 

رارق مدرم  تخانـش  دروم  هک  نیا  زا  ناـشیا  اـت  دـشاب  هتـساوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  شیوخ  یعیرـشت  هدارا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  مود 
زا دوخ  - (1) دهد یمن  ماجنا  دـنوادخ  رما  نودـب  ار  يراـک  چـیه  هک  زین -  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ  .درادـب  رود  ار  دوخ  دریگب ،

.دشاب هدومرف  تبیغ  مدرم  ناگدید 

یلاعت قح  هدارا  هب  راک  نیا  ضرف  ود  ره  رد  اّما  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  راک  مود  تلاح  رد  دـنوادخ و  راـک  تبیغ  لّوا ، تلاـح  رد 
ار تبیغ  ببـس  هک  یناـگرزب  یّتـح  هتفرگ و  تروـص  ادـخ  هدارا  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  تـبیغ  لاـح  ره  هـب  نیارباـنب  .ددرگ  یم  زاـب 

.ه.دنا هدرکن  نآ  هب  تبسن  ار  دنوادخ  هدارا  یفن  مادک  چیه  دنا ، هتسناد  مدرم  دوخ  تاریصقت 

227 ص :
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تبیغ تّلع  یلقن  هّلدا  یسررب  : 2 لصف

ثیداحا رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تّلع »  » يانعم

فعـض و میتخادرپ و  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ّتلع  نوماریپ  یلقع  تاّیرظن  ءارآ و  ّمها  یـسررب  حرط و  هب  هتـشذگ  لـصف  رد 
هب میهد و  رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیا  یلقن  ّهلدا  میهاوخ  یم  نوـنکا  .میدوـمن  نشور  یلقن  یلقع و  تهج  زا  ار  اـهنآ  ییاـسران 
هک دوش  نشور  ات  دنا  هدرک  حرطم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  ار  یتّلع  کیره  هک  میور  یم  یثیداحا  غارـس  هب  تهج  نیمه 

قالطا ثحب  نیا  رد  هک  - نآ یحالطـصا  يانعم  ّتلع »  » هملک زا  ام  دوصقم  هّتبلا  .دراد  دوجو  نآ  يارب  ییاـه  تمکح  اـی  اـهتّلع  هچ 
زا شیپ  .دـنا  هدومرف  تبیغ  رما  لیلعت  ماقم  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  يزیچ  ره  نآ  زا  دارم  هکلب  دـشاب ، یمن  - تسین زیاج  نآ 
هک دوش  نشور  ات  مینک ، نایب  - هتفر راک  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  يارب  ثیداحا ، رد  هک  - ار لیلعت  نیا  زا  دوصقم  دیاب  زیچ  ره 

.درادن یضراعت  میتسناد ، دودرم  القن  القع و  هتشذگ  لصف  رد  هچ  نآ  اب  ددرگ ، یم  تابثا  لصف  نیا  رد  هچ  نآ 

هب مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  مه  تسا و  ناوتاـن  زجاـع و  تبیغ  ّتلع  فـشک  زا  لـقع  مه  هـک  دـش  نـشور  هتـشذگ  ثحاـبم  رد 
تروص نیا  رد  .ددرگ  یمن  هدوـشگ  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روـهظ  زا  شیپ  هک  دـنا  هتـسناد  رهم  هب  رـس  يزار  ار  تبیغ  تحارص ،

حرطم هک  یلاؤس 
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تبیغ ّرس  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  رکذ  تبیغ  يارب  ییاه  ّتلع  ثیداحا ، رد  هنوگچ  : » هک تسا  نیا  دوش  یم 
»! ؟ دنا هتسناد  عونمم  ار  نآ  زا  شسرپ  هدومن و  یفّرعم  یندشان  فشک  روهظ ، زا  لبق  ات  ار 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ّتلع  حرط  هب  هک  یثیداحا  مهف  رد  - ار حیحص  هاگدید  نآ ، خساپ  هک  تسا  یّمهم  شسرپ  شسرپ ، نیا 
تـسین نیا  دوصقم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  نایب  رد  هک  میا  هداد  رّکذت  ار  هتکن  نیا  هتـشذگ  رد  .دنک  یم  نشور  - دـنا هتخادرپ 

نیا .دـبای  ترورـض  ناـشیا  تبیغ ) مدـع   ) روهظ نآ ، مدـع  تروص  رد  ددرگ و  يرورـض  ماـما  تبیغ  ّتلع ، دوجو  تروـص  رد  هک 
: تفگ دیاب  نیاربانب  تسین ، حیحص  هدش  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  ثیداحا  رد  هک  یلیلعت  زا  تشادرب 

رد ّرثؤم  لماع  دنا ، هدومرف  تبیغ  ّتلع  ناونع  هب  هچ  نآ  همه  هک  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  هنیمز ، نیا  رد  یلقن  ّهلدا  هب  دانتـسا  اب  الّوا 
، اهنآ عومجم  ای  للع  نیا  زا  کیره  هک  تسین  نینچ  ینعی  .درادن  یلقع  ترورض  ریثأت ، نیا  یلو  تسا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ 

تبیغ مدـع  اب  اهتّلع  نیا  زا  کیره  دوجو  القع  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید ، ریبعت  هب  .دـنک  يرورـض  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ـالقع 
ماما تبیغ  رد  ار  ّتلع  نآ  میناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  موصعم  شیامرف  هب  ءاکّتا  اب  افرـص  نیاربانب  تسا ، راـگزاس  مه  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

.دشاب هّیلقع  تّالقتسم  زا  هلأسم  هک  نیا  هن  مینادب  ّرثؤم  مالّسلا  هیلع 

عقاو روهظ  دـبای و  همتاخ  تبیغ  اترورـض  دـندرگ ، یفتنم  مه  اب  همه  ای  دوش  عفترم  اـهتّلع  نیا  زا  کـیره  رگا  هک  تسین  نینچ  اـیناث 
عفر مه  اب  همه  رگا  سپ   (1) .دنتسه مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هصقان  ّتلع  للع ، نیا  زا  کیره  : » تفگ ناوت  یمن  رگید  ریبعت  هب  .دوش 
نیا ریغ  رد  هک  ارچ  .تـسین  نـینچ  ددرگ » یم  یعطق  ترـضح ، روـهظ  نیارباـنب  دـنام و  یمن  تـبیغ  يارب  یتـّلع  چـیه  رگید  دـنوش ،

.د اهتّلع  نآ  همه  عمج  لصاح  ار  تبیغ  تمکح  میناوت  یم  و  دوب ، دهاوخن  یفخم  تبیغ ، ّتلع  هجو و  رگید  تروص 

230 ص :

مه لولعم  دوجو  کی ، ره  عفر  اب  دنراد و  لولعم  قّقحت  رد  یمهس  مادکره  هک  دوش  یم  هتفگ  یلماوع  هب  هصقان  للع  ًاحالطـصا  - 1
.ددرگ یم  یفتنم 
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ضرف ناوت  یم  نیاربانب  .ددرگ  یمن  نشور  روهظ  زا  لبق  ات  تبیغ  تمکح  مالّـسلا ، هیلع  موصعم  شیاـمرف  هب  هک  یلاـح  رد  مینادـب ،
.دوشن عقاو  روهظ  دباین و  همتاخ  تبیغ  یلو  دنوش ، عفترم  اهتّلع  نیا  همه  هک  درک 

، دـنا هداد  حیـضوت  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  هک  یثیداـحا  رد  ّتلع  ناـیب  زا  دوصقم  هک  تفگ  ناوت  یم  هتکن ، ود  نیا  هب  هّجوـت  اـب 
چیه اّما  دـشاب ؛ یم  جـیاتن  راثآ و  نآ  ياراد  ترـضح ، تبیغ  هک  انعم  نیا  هب  .دـشاب  یم  تبیغ  دـئاوف  راثآ و  زا  یخرب  ندومن  نشور 
هدش حیرـصت  نآ  هب  هّیملع  هزوح  مظاعا  زا  یکی  هتـشون  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دنتـسین  ّتلع » ، » هملک یحالطـصا  يانعم  هب  مادـک 

: تسا

تسا نیا  .تسا و  لوهجم  ام  رب  نآ  یلصا  ّتلع  ّالا  تسا و  نآ  راثآ  دیاوف و  هب  طوبرم  رتشیب  تبیغ ، رارـسا  هب  عجار  مییوگب  هچ  نآ 
(1) .روهظ زا  دعب  رگم  دوشن  راکشآ  تبیغ  ّرس  هک  نیا  هب  هدش  حیرصت  اهنآ  رد  هک  يا  هفیرش  ثیداحا  يانعم 

، مالّـسلا هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  نایب  ماقم  رد  هک  میزادرپ  یم  یثیداـحا  زا  يا  هدـیزگ  حیـضوت  لـقن و  هب  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  اـب  لاـح 
یتادّیؤم مادکره  يارب  هک  تسا  فلتخم  هجو  جنپ  دیآ ، یم  تسد  هب  ثیداحا  نیا  هب  هعجارم  اب  هچ  نآ  .دنا  هدرک  رکذ  ار  یهوجو 

افتکا دراد ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  لیلعت  رد  يرتشیب  تحارـص  هک  هجو ، ره  زا  ییاه  هنومن  لقن  هب  اـج  نیا  رد  اـم  .دراد  دوجو  مه 
، هدـش رکذ  نادنمـشناد  ناگرزب و  زا  یخرب  تاملک  رد  مه  يرگید  هوجو  لـیلد ، جـنپ  نیا  زا  ریغ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .مینک  یم 

.مینک یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  دنرادن ، تبیغ  ّتلع  نایب  رد  يروهظ  ای  تحارص  نوچ  یلو 

ندش هتشک  زا  سرت  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  نیلّوا 

، هتفرگ رارق  دـیکأت  دروم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  صوصخ  رد  اـه ، ّتلع  ریاـس  زا  شیب  دـیاش  هک  یتّلع  نیتـسخن  لّوا : ّتلع 
نارگ باتک  رد   ) قودص موحرم  و  یفاک )»  » فیرـش باتک  رد   ) ینیلک موحرم  زا  لوقنم  ثیداحا  رد  .تسا  ندـش » هتـشک  زا  سرت  »

دراوم 7. رد  ّتلع  نیا  هبیغلا )»  » دنمشزرا باتک  رد   ) ینامعن موحرم  و  نیدلا )» لامک   » ردق

231 ص :

ص 166 و 167. ناما ، نما و  دیون  یناگیاپلگ ، یفاص  هّللا  هیآ  - 1
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: دندومرف وا  هب  هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  هنومن  ناونع  هب   (1) .تسا هدش  نایب  يدّدعتم 

.ٍهَبیَغ نِم  ِِمئاقِلل  َُّدب  هَرارُز ال  ای 

.دراد یتبیغ  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  اعطق  هرارز  يا 

: دندومرف ترضح  - ؟ ارچ - ؟ َِمل و  مدیسرپ : دیوگ : یم  هرارز 

(2) .ِِهنَطب یلا  هِدَِیب  أَموَا  -و  ِهِسفَن یلع  ُفاخَی 

( . دندرک ناشمکش  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  و   ) دسرت یم  شناج  رب 

رب ترضح  نآ  سرت  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  رد  ّرثؤم  لماوع  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  ثیدح  زا  هچ  نآ 
دنراد و يداع  ياهناسنا  هک  یـسرت  نوچمه  شیوخ ، كرابم  ناج  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  سرت  هّتبلا  .تسا  هدوب  شیوخ  كرابم  ناج 
، مهم رایسب  تدابع  کی  ماجنا  ناونع  هب  دنوادخ و  ياضر  بسک  رطاخ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  .دشاب  یمن  دنساره ، یم  ندش  هتـشک  زا 

ندـش هتـشک  لاعتم ، يادـخ  هک  تهج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب  .دنتـسه  نارگن  نآ  هب  تبـسن  بقارم و  دوخ  ناج  ظـفح  رب 
ماما تبیغ  رد  لماع  نیا  ریثأت  دش ، نایب  ثحب  همّدقم  رد  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب  لاحره  هب  .دنراد  لتق » زا  فوخ  ، » ددنـسپ یمن  ار  ناشیا 

.درادن یلقع  ترورض  مالّسلا  هیلع 

موصعم ای  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگا  اّما  دوش ، یم  ظفح  ناشیا  ناج  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  اـب  دـنچره  هک  نیا  بلطم  حیـضوت 
ترـضح نآ  فیرـش  ناج  ظفح  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  لـلع  زا  یکی  هک  مینک  فشک  میتسناوت  یمن  ـالقع  دـندوب ، هدومرفن  رگید 

ناج ظفح  هار  اهنت  یلقع ، ظاحل  هب  تسین و  هّیلقع  تّالقتـسم  زا  تبیغ ) داجیا  رد  لـتق » زا  ساره   » لـماع ریثأـت   ) رما نیا  اریز  تسا ،
ناج دنوادخ  اّما  دنـشاب ، رهاظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  القع  رگید  ریبعت  هب  .دـشاب  یمن  ناشیا  تبیغ  ماما ، كرابم 
لیلد هب  سپ  .دیامن  ظفح  - داد یم  خر  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ریاس  رصع  رد  هاگ  هگ  هک  یتازجعم  نوچمه   - يرگید قیرط  هب  ار  ناشیا 

يرورض و 7. ار  ناشیا  تبیغ  مالّسلا ، هیلع  ماما  ناج  ظفح  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلقع 

232 ص :

باب 10. ینامعن ، هبیغلا  و  هبیغلا ) هّلع  باب 44( همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هبیغلا و  یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ، - 1
ح7. باب 44 ، ص 481 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2
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یلقن ّهلدا  اب  طقف  دیاب  مالّـسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  يارب  ناج  ظفح  ندوب  ّتلع  هک  مینک  یم  دیکأت  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدومن  بجاو 
.دوش تباث 

: هک دوش  یم  نشور  نخس  نیا  نالطب  هتکن ، نیا  ندش  نشور  اب 

دوخ ناج  رب  هاگره  و  .تسا . .  شیوخ  ناج  رب  ناشیا  سرت  تسناد ، مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ببـس  ناوت  یم  عطق  روط  هب  ار  هچ  نآ 
(1) .دوش یم  بجاو  ناشیا  تبیغ  دسرتب ،

اقیقد نیا  دـناد و  یم  یلقع  ار  نآ  تّحـص  هدومرفن و  دانتـسا  یلقن  ّهلدا  هب  دوخ  راـتفگ  تاـبثا  يارب  تاراـبع  نیا  راوگرزب  هدنـسیون 
دنا هدرک  لقن  ار  یثیداحا  زا  یـضعب  دوخ  باتک  زا  يرگید  لصف  رد  ناشیا  هّتبلا  .تسام  ّدر  لاکـشا و  دروم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 

.اهنآ هب  دانتسا  لالدتسا و  هن  تسا  یلقن  ّهلدا  زا  نتفرگ  دییأت  يارب  لقن  نیا  هب  داهشتسا  اّما  دنتسه ، ّتلع  نیا  رب  ّلاد  هک 

دوجو یحالطصا  ّتیلع  هطبار  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  و  ناج ) رب  سرت   ) ّتلع نیا  نیب  هک  تفگ  ناوت  یم  قیقد  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب 
ات زین  و  دـشاب ) هّماـت  ّتلع  ّتلع ، یتـقو  هّتبلا   ) دـنک يرورـض  ار  لولعم  دوجو  ّتلع ، دوجو  هک  تسا  رارقرب  یتـقو  هطبار  نیا  .درادـن 

نیا زا  کی  چـیه  اج  نیا  رد  اّما  تسا . ) قداص  هصقان  مه  هّمات و  ّتلع  رد  مه  نیا  هک   ) دـشابن عفر  لباق  مه  لولعم  دوشن ، عفر  ّتلع 
( تشذگ نآ  حیضوت  هک   ) دنک یمن  بجاو  القع  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ناج ، رب  سرت  دوجو  یفرط  زا  .دنتسین  قداص  هّیـضق  ود 

چیه زا  هطبار  نیا  اذل  .دشاب  يرورض  ناشیا  سرت  نتفر  نایم  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  عفر  يارب  هک  تسین  نینچ  رگید  فرط  زا  و 
دوخ كرابم  ناـج  رب  یـسرت  ناـشیا  هک  تسین  نیا  مالّـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  یلقع  طرـش  رگید  ریبعت  هب  .تسین  رارقرب  فرط 

.(2) .دوش هدرمش  منتغم  دیاب  یلعف  ثحب  هجیتن  ناونع  هب  هک  تسا  یقیقد  مهم و  رایسب  بلطم  نیا  .دنشاب  هتشادن 

233 ص :

 . . .ِلتَقلاب ِهِسفَن  یلع  ُُهفوَخ  وه  ِمامالا  ِهَبیَِغل  ٌبَبَس  ّهنأ  یلع  ُعَطُقی  اّمم  تسا : نینچ  ناشیا  ترابع  نیع  یسوط ص 90 . خیش  هبیغلا ، - 1
.ُهتَبیَغ تَبَجَو  ِهِسفَن  یلع  َفاخ  اذا  و 

.دمآ دهاوخ  باتک  موس  شخب  رد  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  - 2
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مدرم ناحتما  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  نیمود 

لاعتم دـنوادخ  يوس  زا  نانمؤم  ندومزآ  هدـش ، نایب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  يارب  ثیداـحا  رد  هک  يرگید  ّتلع  مود : ّتلع 
رد یـضرف  نینچ  .دوش  هاـگآ  دـناد ، یمن  ناـمیا  لـها  دروم  رد  هچ  نآ  هب  دـنوادخ ، هک  تسین  نیا  يارب  یهلا  شیاـمزآ  هّتبلا  .تسا 

هیلع نینمؤملا  ریما  زا  یـشیامرف  لقن  اب  ار  یهلا  ناحتما  حیحـص  يانعم  هتـشذگ  لصف  رد  ام  .تسا  یفتنم  ـالقع  لاـعتم  يادـخ  دروم 
.میتخاس نشور  مالّسلا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  .میهد  حیـضوت  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رد  ّرثؤم  لماع  نیمود  میناوت  یم  انعم  نامه  هب  هّجوت  اـب  نونکا 
: دندومرف

َِهلالَـضلا ِلهَِال  ًازییمَت  مهنَع  َّنَبیغََیل  اِنئامِِدب و  ُِبلاُطی  ِنامّزلا  ِرِخآ  یف  يدـلُو  نِم  ًالُجَر  ُهّللا  َّنَثَعبََیل  ِناذـه و  َيانبِا  انأ و  َّنَلَتقَُال  ِهّللا  امأ َو 
(1) .ٌهَجاح ٍدّمحم  ِلآ  یف  ِهِّلل  ام  ُلِهاجلا : َلوُقَی  یّتح 

ار نم  نادنزرف  زا  يدرم  دنوادخ  میوش و  یم  هتشک  مالّـسلا ) مهیلع  نیـسح  نسح و   ) مرـسپ ود  نیا  نم و  انیقی  ادخ  هب  مسق  دینادب ،
( نارگید زا   ) ار یهارمگ  لها  ات  ددرگ  یم  ناهنپ  مدرم  زا  انیقی  وا  دـنک و  یم  یهاوخنوخ  ام  زا  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ناـمّزلا  رخآ  رد 

مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  هب  يزاین  قئالخ ) يریگتـسد  تیاده و  يارب   ) دنوادخ دیوگ : یم  نادان  درف  هک  دوش  یم  نانچ  دنک و  ادج 
.درادن

یهلا ناحتما  زا  هک  ییانعم  هب  هّجوت  اب  دنک و  یم  نایب  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ّتلع  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد  زییمت »  » ریبعت
ثعاب ناهارمگ ، ندش  ادج  .دیامرف  یم  هدارا  شناحتما  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یفدـه  لطاب ، لها  زا  قح  لها  ندرک  ادـج  دـش ، نایب 

هاگـشیپ رد  يرذـع  چـیه  تمایق  زور  رد  اهنآ  .تسا  دـنوادخ  ناحتما  یپ  رد  يرگید  هجیتن  هک  دوش  یم  مه  ناشیا  رب  تّجح  ماـمتا 
.تشاد دنهاوخن  دوخ  فالخ  ياهراک  دروم  رد  یهلا 

: دندومرف مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  .تسا  هتفر  راک  هب  ثیداحا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دروم  رد  زین  ناحتما »  » ریبعت
.1
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(1) .هَقلَخ اهب  َنَحَتما  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  َنِم  ٌهَنِحم  َیِه  اّمنإ  .ٍهبیَغ . .  نِم  ِرمَالا  اذه  ِبِحاِصل  َُّدب  ّهنإ ال 

نیا هب  ار  شناگدیرفآ  هک  لج  ّزع و  يادخ  بناج  زا  یناحتما  زج  تسین  يزیچ  رما  نیا  .دراد . .  یتبیغ  رما ، نیا  بحاص  اعطق  انامه 
.دنک یم  شیامزآ  هلیسو 

نیا ضرعم  رد  نایعیـش  نارگید ، زا  رتـشیب  یلو  تسا  هدـش  حرطم  ادـخ  ناگدـیرفآ  همه  يارب  ثیدـح  نیا  رد  ناـحتما  هک  دـنچره 
: دندومرف دنداد ، ربخ  هرارز  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  زا  هک  نیا  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنراد  رارق  ناحتما 

(2) .َهعیشلا َنِحَتمَی  نَا  ُّبُِحی  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنَا  َریَغ 

.دنک ناحتما  ار  نایعیش  هک  دراد  تسود  لج  ّزع و  يادخ  یلو 

لـماک و داـقتعا  زا  تبیغ  ناـمز  رد  ناـنآ  زا  کیمادـک  دوش  نشور  اـت  دـهد  یم  خر  نایعیـش  يارب  تخـس ، یلـصا و  ناـحتما  يرآ 
نیا رد  هک  اهنآ  .دـنهد  یم  ماجنا  یبوخ  هب  ناشیا  لاـبق  رد  ار  شیوخ  فیاـظو  دـنراد و  یمنرب  تسد  - ناـشماما هب  تبـسن  - حـیحص

.دنریگ یم  رارق  یهارمگ  تلالض و  لها  هرمز  رد  دنروخ ، یم  تسکش  ناحتما 

رد زین  لماع  نیا  ریثأت  هک  نایب  نیا  اب  مینک  حرطم  نیـشیپ  ّتلع  هب  هیبش  یحیـضوت  میناوت  یم  زین  ناـحتما )  ) مود لـماع  نیا  دروم  رد 
ضرف میناوت  یم  القع  .مییوگ  یم  نخس  نآ  زا  هک  تسا  یلقن  ّهلدا  رابتعا  هب  افرص  درادن و  یلقع  ترورـض  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  یهلا ، ناحتما  یلقع  همزال  اذـل  درک ، یم  ناحتما  ناـشماما  تبیغ  نودـب  ار  نایعیـش  دـنوادخ  هک  مینک 
هتشاد دوجو  دنوادخ  ناحتما  يارب  زین  يرگید  ياههار  تسین و  ناشماما  تبیغ  نایعیش ، ناحتما  هار  اهنت  رگید  ترابع  هب  .دشاب  یمن 

، دـیآ باـسح  هب  هّیلقع  تّالقتـسم  زا  هک  تسین  يرما  تسا » مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  ّتلع  یهلا  ناـحتما   » هک نیا  سپ  .تسا 
مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  دهاوخب  هک  یهیجوت  هنوگره  سپ  .مییوگب  نخس  نآ  زا  میناوت  یم  یلقن  ّهلدا  ءاکّتا  هب  اهنت  هک  تساذل 

.تسا 5. دودرم  دنادب ، یلقع  يرورض  یهلا ، ناحتما  لیلد  هب  ار 
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تّلع نیا  ّدر  رد  یسوط  خیش  نخس  یسررب  لقن و 

گرزب هیقف  زا  يرگید  مالک  هب  يا  هراشا  تسا  بسانم  میناسر ، نایاپ  هب  تبیغ  مود  ّتلع  هرابرد  ار  نخس  هک  نآ  زا  لبق  اج  نیا  رد 
هب هک  میدروآ  ناشیا  زا  ینخـس  لّوا ، ّتلع  نایب  لـیذ  رد  .میـشاب  هتـشاد  یـسوط ، رفعج  وبا  باـنج  هفئاّـطلا ، خیـش  هعیـش ، رادـمان  و 
نآ زا  مجنپ  لصف  رد  هبیغلا »  » باتک راوگرزب  هدنـسیون  .دندوب  هتـسناد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناج  رب  سرت  ار  تبیغ  ّتلع  یعطق  تروص 

ّتلع ناونع  هب  ار  ناج  رب  سرت  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یثیداـحا  ادـتبا  .دزادرپ  یم  تبیغ  ّتلع  دروم  رد  ییاور  دـهاوش  یخرب  لـقن  هب 
: دیامرف یم  دیامن و  یم  هراشا  مود  ّتلع  هب  سپس  دنا و  هدومن  حرطم  تبیغ 

زا نداد  ربخ  افرص  تسا ، تبیغ  رب  نانآ  ربص  شیامزآ  ناشیا و  رب  راک  يراوشد  تبیغ و  نامز  رد  هعیـش  ناحتما  رب  ّلاد  هک  يرابخا 
هنوگچ دـنک و  ناحتما  ار  مدرم  هک  نیا  ات  هدومن  بیاغ  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  هن  تسا ، نایعیـش  ياـه  یتخس 

دور و یم  ناـنمؤم  رب  ناراکمتـس  بناـج  زا  هک  تسا  یتیـصعم  ملظ و  نآ  همزـال  هک  یلاـح  رد  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  نینچ  دـنوادخ 
(1) .میا هتفگ  هک  تسا  یسرت  نامه  تبیغ  ببس  هکلب  دهاوخ  یمن  ار  نیا  لاعتم  يادخ 

، دور یم  نانمؤم  رب  نارگمتس  هیحان  زا  هک  تسا  یمتـس  ملظ و  عوقو  تبیغ ، نامز  رد  نایعیـش  شیامزآ  همزال  نوچ  ناشیا  هدیقع  هب 
.مینادب مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  لیلد  ار  نایعیش  ناحتما  میناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هتساوخن  نینچ  اعطق  دنوادخ  سپ 

هن - ار نآ  تسین و  یـضار  دـنراد ، یم  اور  نانمؤم  ّقح  رد  ناملاظ  هک  یملظ  هب  زگره  دـنوادخ  تفگ : ناوت  یم  هدـیقع  نیا  هراـبرد 
دریگ و یم  تروص  ناشیا  دوخ  ّتیّرح  رایتخا و  هب  ناملاظ  ملظ  نوچ  هدرکن  هدارا  اـنیوکت  .تسا  هدرکن  هدارا  - اعیرـشت هن  اـنیوکت و 
دیآ و یم  مزال  ربج  دـنک ، نینچ  رگا  هک  ارچ  .دـنک  یمن  لیمحت  ار  دوخ  ینیوکت  تساوخ  یناسنا ، چـیه  يرایتخا  لعف  رد  دـنوادخ 

.دیامرف شتبوقع  تّمذم و  نآ ، ماجنا  رطاخ  هب  سپس  دنک و  يراک  هب  روبجم  ار  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  دنوادخ 

نوچ 3. .تساهنآ  ملظ  فالخ  تسرد  زین  دنوادخ  یعیرشت  تساوخ  یفرط  زا 
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عون چـیه  دـنوادخ  سپ  .تسا  هدومرف  یهن  ملظ  باکترا  زا  ار  ناـملاظ  دـنوادخ  یهلا و  یهن  رما و  زا  تسا  تراـبع  یعیرـشت  هدارا 
ار راتخم  ياهناسنا  دـنوادخ  هک  اج  نآ  زا  اّما  .درادـن  نانمؤم  رب  ناـملاظ  متـس  ملظ و  دروم  رد  یعیرـشت ) هن  ینیوکت و  هن   ) يا هدارا 

فلاخم دوشن ، ناملاظ  ملظ  عنام  لاعتم  يادخ  رگا  دننک و  ملظ  دنناوتب »  » هک تسا  نیا  اهنآ  نتـشاد  رایتخا  همزال  دنک ، یم  شیامزآ 
يانعم هب  رگید - تمکح  ره  ای  ناحتما  رطاخ  هب  - ملظ عوقو  زا  ندرکن  يریگولج  سپ  تسا ؛ هدرکن  لـمع  شیوخ  تمکح  لدـع و 

.دشاب یمن  دنوادخ  هیحان  زا  نآ  هدارا 

زا هک  تسا  یناهانگ  همه  لماش  نیا  تسین و  لاعتم  يادـخ  ياضر  دروم  اموزل  دوش ، یم  عقاو  ملاع  رد  هک  يزیچ  ره  رگید ، نایب  هب 
رد ناملاظ  ملظ  هلمج  زا  - یصاعم عوقو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  رثکاّدح  .دنز  یم  رس  راتخم ، تادوجوم 

تعاط و راـیتخا  رد  مه  يریثأـت  تسین و  وا  هدارا  ّتلع  یلاـعت  قح  ملع  اـّما  دراد ، یهاـگآ  ملع و  اـهنآ  قّقحت  زا  لـبق  - ناـنمؤم ّقح 
.درادن ناسنا  هیحان  زا  يرایتخا  تیصعم 

.تسین مامت  یهلا » ناحتما   » ندوب ّتلع  ّدر  رد  یسوط  خیش  موحرم  لیلد  هک  دوش  یم  نشور  تاحیضوت ، نیا  اب 

خیش موحرم  نایب  تّلع و  نیا  ّدر  رد  يرگید  نخس 

: دنا هتفگ  هدرک و  يرگید  لالدتسا  مود  ّتلع  نیا  ّدر  يارب  یخرب 

هلیسو دناوت  یم  يا  هعقاو  ره  هک  ارچ  تسا ، هتشادن  نایعیـش  ناحتما  يارب  تبیغ  زج  يا  هلیـسو  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یمن  امّلـسم 
، تسا گرزب  یـشیامزآ  ام  يارب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  قارف  تبیـصم  هک  روط  نامه  نیاربانب  .دشاب . .  ناگدنب  شیامزآ  يارب  يا 

روط نامه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هک  نآ  هجیتن  .تسام . .  يارب  یمیظع  شیامزآ  زین  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  روهظ  روضح و 
خیش .دشاب  دناوت  یمن  تبیغ  يارب  ّتلع  یلو  تسا ، نایعیش  شیامزآ  يارب  يا  هلیسو  هچرگ  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  ثیدح  رد  هک 

.3(1) : . . . . دیامرف یم  ّتلع  نیا  دقن  رد  یسوط 
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یحیضوت چیه  اّما  هدومن  دانتسا  تفرگ ، رارق  یسررب  دقن و  دروم  هک  یسوط  خیش  شیامرف  نامه  هب  دوخ  نخس  ياهتنا  رد  هدنـسیون 
یسوط خیش  نخس  همجرت  رد  هک  ینشور  تاهابتشا  لیلد  هب  هّتبلا  تسا و  هدادن  خیـش  موحرم  شیامرف  اب  دوخ  ياعّدا  طابترا  هرابرد 
نشور خیـش ، موحرم  نخـس  هب  هعجارم  اب  لاحره  هب  .تسا  هدرکن  كرد  یتسرد  هب  ار  ناشیا  دوصقم  الـصا  ایوگ   (1)، هدش بکترم 

هدنـسیون هچ  نآ  .تسا  تواـفتم  ـالماک  هدروآ  روهظ » ندوب  يراـیتخا  هّیرظن   » هلاـقم هدنـسیون  هچ  نآ  اـب  ناـشیا  لـیلد  هک  دوش  یم 
هیلع رـصع  ماما  تبیغ  يارب  هدـش  نایب  ياه  ّتلع  همه  هراـبرد  ار  نآ  هیبش  هک  تسا  یحیحـص  ـالماک  نخـس  هدرک ، حرطم  روکذـم 
نیب مینادـب و  تبیغ  یلقع  ّتلع  ار ، للع  نیا  زا  کی  چـیه  میناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  هک  میتفگ  میداد و  رارق  دـیکأت  دروم  مالّـسلا 

.مینک رارقرب  یلولعم  یّلع و  ترورض  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع و  نآ 

ندوب ّتلع  هرابرد  هدش ، حرطم  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  يارب  ناحتما »  » ندوب ّتلع  هرابرد  هک  ار ، هدنسیون  نیا  نخس  نیع  ام  نیاربانب 
دنوادخ تسین و  ناشیا  تبیغ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  ناج  ظفح  هار  اهنت  القع  نوچ  مییوگب  مینک و  رارکت  میناوت  یم  زین  ناج » زا  سرت  »

؛ دیامن ظفح  - مالّـسلا مهیلع  هّمئا  رگید  رـصع  تازجعم  ریظن  يرگید  ياههار  زا  - زین روهظ  لاح  رد  ار  ترـضح  نآ  ناج  تسا  رداق 
.میدومن 0) حرطم  ناج ) رب  سرت   ) تبیغ لّوا  ّتلع  حیضوت  رد  ار  هتکن  نیمه  ام  دشاب و  تبیغ  ّتلع  دناوت  یمن  مه  ناج  ظفح  سپ 
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ادخ تیـصعم  هانگ و  دـنک ، يا  هدارا  نینچ  دـنوادخ  رگا  دـنریگ و  یم  رارق  متـس  دروم  ناملاظ ، فرط  زا  نینمؤم  [ مالّـسلا هیلع  ماما 

، دوعوم همانهام   ) .تسا سرت  فوخ و  نامه  تبیغ  ببـس  هکلب  دنک  یمن  ار  يا  هدارا  نینچ  لاعتم  دنوادخ  سپ  دوش ، یم  بوسحم 
ُهّللا ُدیری  فیک  کلذ و  نوکِیل  َمامالا  َبیَغ  یلاعت  َهّللا  نَا  ال  : » تسا نینچ  تمـسق  نیا  رد  خیـش  موحرم  ترابع  نیع  ص 33 .) ش ، 

زا خیـش  دوصقم  هک  تسا  نشور  .کلذ » ُدیری  یلاعت ال  ُهّللا  ٌهَیِـصعَم و  مهل و  مُهنِم  ٌملظ  نیملاظلا  ِهَهِج  نِم  َنینمؤملا  ُلانی  ام  کلذ و 
هلاقم هدنـسیون  هک  یلاح  رد  تبیغ ، دوخ  هن  تسا  تبیغ  نامز  رد  مدرم  ناحتما  کـلذ » هّللا  دـیری  فیک   » تراـبع رد  کـلذ »  » هملک

نیا دـنک  یم  هدارا  دـنوادخ  هنوگچ  تسا : هدرک  همجرت  نینچ  ار  خیـش  موحرم  تراـبع  دوـخ  هتـشون  زا  يرگید  شخب  رد  روکذـم 
هاـنگ و نیا  تروـص  نیا  رد  دـننک و  یم  ملظ  ناـنمؤم  هب  ناـملاظ  تبیغ ، نارود  رد  هـک  نآ  لاـح  ار و  مالّـسلا ) هـیلع  ماـما  تـبیغ  )

ص60) ش 51 ، دوعوم ، همانهام   ) .درک دهاوخن  يا  هدارا  نینچ  دنوادخ  سپ  دوش  یم  بوسحم  دنوادخ  تیصعم 
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میدرک نایب  تبیغ  ياه  ّتلع  کت  کت  حیضوت  زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  نامه  هدنام ، یفخم  مرتحم  هدنـسیون  نیا  رب  هک  یّمهم  هتکن 
هیلع قداص  ماما  شیامرف  قباطم  - یلصا ّتلع  هکلب  دنتسین ، تبیغ  ّتلع » ، » هملک یحالطصا  يانعم  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  میتفگ  و 

تسین نآ  راثآ  مزاول و  یخرب  زج  يزیچ  دنا  هدومرف  تبیغ  للع  ناونع  هب  هچ  نآ  .دوش  یمن  نشور  ام  يارب  روهظ  زا  لبق  ات  - مالّسلا
زا مادـک  چـیه  نیاربانب  .تسا  هدوب  ّرثؤم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رد  یلقع ) ترورـض  هب  هن   ) دـنوادخ تساوخ  هب  اهنآ  همه  هّتبلا  هک 

.ار رگید  ياه  ّتلع  هچ  ناج و  زا  سرت  هچ  مینادب  تبیغ  ّتلع  میناوت  یمن  - قوف هدنسیون  رظندروم  يانعم  هب  - ار اهنآ 

تعیب نتشادن  هدهع  رب  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  نیموس 

تسا نآ  - هدش حیرـصت  نآ  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا  رد  هک  - مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رد  ّرثؤم  لماع  نیموس  موس : ّتلع 
ماما ترـضح  زا  .دنـشاب  هتـشادن  هدهع  رب  سک  چیه  زا  ینامیپ  دهع و  روهظ ، ماگنه  رد  هک  دنا  هدرک  تبیغ  رطاخ  نیا  هب  ناشیا  هک 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع 

.هَنوُدِجَی الف  یعرَملا  َنُوُبلطَی  َمَعَنلاک  يدلُو  نِم  َِثلاثلا  مُهِدقَف  َدنِع  ِهَعیشلِاب  ّینأک 

یلو دـندرگ  یم  هاـگارچ  لاـبند  هـب  نادنفـسوگ  دـننام  هـک  مـنیب  یم  دوـخ  هداوـن  نیموـس  ندرک  مـگ  ماـگنه  رد  ار  نایعیـش  اـیوگ 
.دننک یمن  ادیپ  [ ییاج ]

: دنهد یم  خساپ  ترضح  دنک و  یم  لاؤس  رما  نیا  ّتلع  زا  يوار 

.مهنع ُبیغَی  مهَماِما  ّنَِال 

.دوش یم  بیاغ  اهنآ  زا  ناشماما  نوچ 

: دنیامرف یم  ترضح  دسرپ و  یم  تبیغ  ّتلع  زا  يوار 

.4(1) .ِفیَسلِاب َماق  اِذا  ٌهَعَیب  ِهُِقنُع  یف  ٍدَحَِال  َنوُکَی  ّالَِئل 
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.دشابن ناشیا  ندرگ  رب  سک  چیه  تعیب  دنک ، یم  مایق  ریشمش  اب  یتقو  هک  نیا  يارب 

باب زا  رهاظ و  ظفح  يارب  دوخ ، یمارگ  ناردپ  نوچمه  ات  دوش ، یمن  ادیپ  يزاین  رگید  دنـشاب ، بیاغ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو 
هّمئا همه  يارب  هریـس  نیا  .دنهدب  اهنآ  اب  گنج  مدع  مالعا  عقاو  رد  دـننک و  تعیب  دوخ ، نامز  نایوگروز  نادـنمتردق و  اب  يراچان ،

مالعا انلع  دوخ  نامز  ياهتوغاط  اب  دنا  هتساوخ  یمن  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدوب  يراج  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  لبق  مالّـسلا  مهیلع 
لوبق يانعم  هب  تعیب  نیا  .دنا  هتخاس  یم  رارقرب  حلـص  نامیپ  دهع و  لقاّدح  ای  دنا ، هدرک  یم  تعیب  نانآ  اب  ارهاظ  اذـل  دـننک ، گنج 

راکشآ هلباقم  راکیپ و  دصق  اهنآ  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  هتـشاد  یم  مالعا  افرـص  هکلب  هدوبن ، تفالخ  نابـصاغ  تفالخ  ّتیعورـشم 
اب ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دندومن و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  تثابخ  اهدعب  هّتبلا  یلو  دندش  یم  یـضار  رادقم  نیمه  هب  مه  ناملاظ  .درادن 

.دندناسر یم  تداهش  هب  فلتخم  ياه  هلیح 

ضقن ار  وا  اب  نامیپ  دـهع و  - هّللا هنعل   - هیواـعم تموکح  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  هتـشذگ ، ناـماما  ناـیم  رد 
هب دندز و  زابرس  تعیب  زا  ناشیا  تساوخ ، تعیب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  و  دیـسر ، تموکح  هب  - هّللا هنعل  - دیزی یتقو  اّما  دندرکن ،

دیـس سدـقم  دوجو  یّتح   - مالّـسلا مهیلع  هّمئا  همه  سپ  .دـش  یهتنم  ترـضح  نآ  تداهـش  دـیزی و  اب  گـنج  هب  راـک  لـیلد  نیمه 
ماما تلاسر  هک  اج  نآ  زا  اّما  .دـنا  هتـشاد  هدـهع  رب  دوخ  نامز  توغاط  اب  ینامیپ  دـهع و  ( - هیواعم نامز  رد   ) مالّـسلا هیلع  ءادهـشلا 

نایوگروز ناربکتسم و  همه  اب  روهظ  ماگنه  رد  دیاب  دنوادخ  رما  هب  تسا و  توافتم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  اب  مالّـسلا  هیلع  رـصع 
رب یتعیب  يدنمتردق ، چیه  يوس  زا  ناشیا  هک  هدش  رّدقم  نینچ  لاعتم  يادخ  بناج  زا  تهج  نیمه  هب  دـننک ، هزرابم  هلباقم و  ملاع ،

.تسا هدش  ناونع  بلطم  نیمه  ثحب ، دروم  ثیدح  رد  مه  ناشیا  تبیغ  ّتلع  .دنشاب  هتشادن  هدهع  رب  ینامیپ  هدرگ و 

زا ناشیا  تبیغ  یلقع ، هار  اهنت  سک ) چیه  اب  ندرکن  تعیب   ) یفدـه نینچ  قّقحت  يارب  هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  هّجوت  لباق  هتکن 
اب تعیب  راب  ریز  لاح  نیع  رد  دنوشن و  بیاغ  ناشیا  هک  تشاد  ناکما  یلقع  ظاحل  هب  .تسین  مدرم  مومع  ناگدید 
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ریذپ ناکما  یفلتخم  قرط  زا  نادنمتردق ، نامکاح و  اب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندرکن  تعیب  رگید  ترابع  هب  .دنورن  مه  سک  چیه 
هیلع ماما  روهظ )  ) تبیغ عفر  یلقع  طرـش  سپ  .تسا  هدومرف  باختنا  ار  شترـضح  تبیغ  قرط ، نیا  نایم  زا  لاعتم  يادـخ  اـّما  هدوب 
ماما تبیغ  رد  سک ) چیه  بناج  زا  نتشادن  تعیب   ) رما نیا  ریثأت  دشابن ، ناشیا  هدهع  رب  یسک  بناج  زا  یتعیب  هک  تسین  نیا  مالّسلا 
رارق زین  تسا ، » ناشیا  هدهع  رب  یسک  تعیب  ندوبن  ترضح ، روهظ  طرش   » هک نیا  هدوب و  لاعتم  يادخ  هدارا  لعج و  هب  مالّسلا  هیلع 

.دشاب هتشاد  یلولعم  یّلع و  یلقع و  ترورض  هک  نیا  هن  دشاب  یم  دنوادخ  داد 

ناربمایپ ياه  تّنس  يارجا  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  نیمراهچ 

یم لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  هدش ، هداد  تبسن  نآ  هب  ثیداحا  یضعب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هک  يرگید  لماع  مراهچ : ّتلع 
: دندومرف ریدس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیامن  يراج  ربمایپ  نیرخآ  ّیصو  نیسپاو  دروم  رد  ار  هتشذگ  يایبنا  ياه  ّتنس  دهاوخ 

.اهُدَمَا ُلوُطَی  ًهَبیَغ  اّنِم  ِِمئاقِلل  ّنِا 

.دماجنا یم  لوط  هب  نآ  تّدم  هک  دراد  یتبیغ  مالّسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام زا  مئاق  انامه 

: دندومرف تسیچ ؟ نآ  ّتلع  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدیسرپ : دیوگ : یم  ریدس 

لاق مِِهتابیَغ ، ِدَدُم  ِءافیتسا  نِم  ریدَس  ای  هل  َُّدبال  ّهنإ  مِِهتابیَغ و  یف  مالّـسلا  مهیلع  ِءایبنَالا  ُنَنُـس  هیف  َيِرجَت  نأ  ِّالا  یبأ  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنَِال 
(2) .مکَلبَق َناک  نَم  َنَنُس  يا   (1)« ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  : » یلاعَت ُهّللا 

يراج مالّـسلا  هیلع  مئاق  دروم  رد  ناشیاه ، تبیغ  رد  ناربمایپ  ياه  ّتنـس  هک  تسا  هتـساوخن  نیا  زج  لج  ّزع و  يادخ  هک  نیا  يارب 
.(3) .تسین ناشیا  ياه  تبیغ  ياه  نامز  تّدم  ندش  لماک  زا  يزیرگ  ریدس ! يا  دوش و 
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( . دیوش یم  راوس   ) دوخ ناینیشیپ  ياه  ّتنس  رب  ینعی  يا ، هقبط  لابند  هب  يا  هقبط  دیوش  یم  راوس  انامه  دومرف : لاعتم  دنوادخ 

نایرج زین  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  رد  نیشیپ ، ياه  تّما  ناربمایپ  ياه  ّتنس  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
بیاغ زین  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  دیاب  سپ  تسا ، هدوب  ناشنایم  جیار  ياه  ّتنس  زا  یکی  ایبنا  تبیغ  هک  اج  نآ  زا  دبای و 

ناشموق زا  دوخ  نامز  رد  یهلا ، يایبنا  زا  يرایـسب  تاـیاور ، قباـطم  هک  نیا  بلطم  حیـضوت  .ددرگ  قّقحم  یهلا  هدارا  نیا  اـت  دـنوش 
: میربب مان  ناربمایپ  نیا  زا  میناوت  یم  ناشیا  نایم  رد  هک  دندوب  هدش  بیاغ 

ترضح بیعش ، ترضح  یسوم ، ترضح  فسوی ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  حلاص ، ترـضح  حون ، ترـضح  سیردا ، ترـضح 
.مالسلا مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسیع  ترضح  ریزع و  ترضح  طول ، ترضح  لایناد ، ترضح  نامیلس ، ترضح  سایلا ،

کیچیه میناوت  یمن  دوش ) يراج  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  دروم  رد  یهلا  يایبنا  تبیغ  ّتنـس  دیاب  هک   ) شیامرف نیا  زا  هّتبلا 
تبیغ و نامز ) تّدـم   ) ّتیمک تهج  زا  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  ياـه  تبیغ  .مینک  طابنتـسا  ار  ترـضح  نآ  تبیغ  تاّیـصوصخ  زا 

تفه مالـسلا ) هیلع  سایلا  ترـضح   ) ناشیا زا  یـضعب  تبیغ  تّدم  .تسا  هتـشاد  فلتخم  عاونا  نآ ، تاعفد  تبیغ و  هوحن )  ) تیفیک
هدیـشک لوط  لاس  ات 460  مالـسلا ) هیلع  حون  ترـضح   ) رگید یـضعب  لاس و  تسیب  مالـسلا ) هیلع  فسوی  ترـضح   ) یـضعب لاـس ،

.تسا

ترـضح  ) رگید یـضعب  .دـندوب  يراوتم  اـهنابایب  رد  دوخ  موق  زا  رود  مالـسلا ) هیلع  ساـیلا  ترـضح   ) یخرب تبیغ ، هوـحن  تهج  زا 
هک  ) یهاشداپ توسک  رد  ار  رگید  تمـسق  نادـنز و  رد  ار  رگید  یـشخب  هاـچ و  رد  ار  دوخ  تبیغ  زا  یـشخب  مالـسلا ) هیلع  فسوی 
هک یماگنه  ات  هفطن  داقعنا  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دننام  یخرب  .دندنارذگ  دنتخانـش ) یمن  یلو  دندید  یم  ار  ناشیا 

ياه نیمزرس  رد  تحایس  ریس و  لاح  رد  ییاهنت  هب  ناشرگید ، تبیغ  رد  ناشیا  مه  .دندرب  رسب  هاگ  یفخم  رد  دندش ، غیلبت  هب  رومأم 
.دندوب فلتخم 

ترضح  ) رگید یضعب  راب ، کی  مالسلا ) هیلع  حون  ترضح   ) اهنآ زا  یـضعب  .تسا  هدوب  فلتخم  مه  ءایبنا  ياه  تبیغ  تاعفد  دادعت 
دننام مه  یخرب  راب و  ود  مالسلا ) هیلع  یسوم 
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(1) .دنا هتشاد  تبیغ  راب  هس  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

هیلع يدهم  ترضح  دروم  رد  دنوادخ -  تساوخ  قبط  تاعفد -) دادعت  ّتیفیک و  تّدم و  تهج  زا   ) اه ّتنس  نیا  زا  کیمادک  لاح 
هتـسبرس و تروص  هب  ناشیا  .تسین  صیخـشت  لباق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  ساـسارب  اـم  يارب  دوش ، یم  يراـج  مالـسلا 

قّقحت زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  ّیـصو  نیرخآ  يارب  ناشیاه  تبیغ  رد  ناربمایپ  ياه  ّتنـس  هک  دنا  هدومرف  لمجم 
یف ءایبنالا  نَنُـس   » ریبعت نیمه  .دش  دهاوخ  يراج  یتّدم  هچ  رد  ربمایپ  مادک  زا  یتّنـس  هچ  هک  دنا  هدرکن  صخـشم  اّما  تفای ، دهاوخ 

تروص ناربمایپ  ياه  تبیغ  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  تسا -  هدـمآ  عمج  تروص  هب  هک  مِهتابیَغ -»
.دیآ یم  رامش  هب  صاخ  یتّنس  کیره  هک  هتشاد  یفلتخم  ياه 

زا یکی  هیبش  تبیغ ، هوحن  تّدم و  تهج  زا  مادکره  دنشاب و  هتشاد  ددعتم  ياه  تبیغ  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  تسا  نکمم  نیاربانب 
مادکره فیک  ّمک و  هرابرد  هن  تساه و  تبیغ  نیا  دادعت  هب  رظان  هن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  .دشاب  یهلا  يایبنا  ياه  ّتنس 

هیلع رـصع  ماما  ياه  تبیغ  ای  تبیغ  دروم  رد  يا  هدارا  هچ  لاعتم  يادخ  هک  دـنا  هدرکن  نشور  ام  يارب  عقاو  رد  .دـهد  یم  حیـضوت 
نامز ماما  هک  هدومرف  هدارا  دنوادخ  : » تسا نیا  نآ ، هباشم  ثحب و  دروم  ثیدح  زا  ام  هدافتسا  رثکادح  نیاربانب  .تسا  هتشاد  مالسلا 

اهنت اّما -  هدش  نایب  تبیغ  ّتلع  زا  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  دنچره  بلطم -  نیا  دنشاب .» هتشاد  تبیغ  یهلا ، ناربمایپ  هیبش  مالسلا  هیلع 
نیا زا  شیب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  زا  تسا » هتـساوخ  نینچ  دـنوادخ  : » هک تسا  نیا  دـنک ، یم  نایب  هک  يدوصقم 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  هک : تفگ  دـیاب  مینک ، نایب  تبیغ  ّتلع  ناـیب  بلاـق  رد  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  .دـیآ  یمن  هب  رادـقم 

.تسا رما  نیا  قّقحت  رب  یهلا  هدارا  مالسلا ،

هطبار کی  مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما  تبیغ   ) شلولعم و  دـنوادخ ) هدارا   ) ّتلع نیا  هطبار  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلحت ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
نیا اّما  .دیامن  یم  مکح  نآ  دوجو  ترورـض  هب  لقع  دـیامرف ، هدارا  انیوکت  ار  يزیچ  دـنوادخ  یتقو  نوچ  تسا ، يرورـض  یلقع و 

ماما 6. تبیغ   ) شلولعم اب  نآ  يرورض  هطبار  نتسناد  هک  تسا  یّلک  نانچ  ّتلع 
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مالّـسلا هیلع  ماما  رگا  .دوش  زاب  تبیغ  ییارچ  هرابرد  یلقع  رظنراهظا  باـب  هک  دوش  یمن  ثعاـب  هجو  چـیه  هب  مالّـسلا ، ) هیلع  ناـمز 
- یّلک ماع و  ياه  ّتلع  نینچ  نایب  سپ  .مینادب  نآ  قّقحت  رب  دـنوادخ  هدارا  ار  نآ  ّتلع  دـیاب  میتسناوت و  یم  زاب  دـندوبن ، مه  بیاغ 
هب ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  زا  یلقع  لیلحت  عون  چیه  هزاجا  - تسا راگزاس  نآ  مدع  تبیغ و  عوقو  زا  ّمعا  يا  هثداح  عون  ره  اب  هک 

هئارا لابند  هب  هک  اهنآ  تسین و  يدایز  هدیاف  دـیفم  یلعف  ثحب  رد  اه  ّتلع  هنوگ  نیا  نتـسنادن  نتـسناد و  نیاربانب  .دـهد  یمن  ناسنا 
هک تسا  نیا  ثیدح  نیا  زا  هدافتسا  رثکاّدح  .دندنب  یمن  یفرط  ثیدح  نیا  لاثما  زا  دنتسه  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  زا  یلقع  لیلحت 
نآ عفر  دـنک و  یم  ادـیپ  همادا  تبیغ  دـشاب ، یم  یقاب  هدارا  نیا  یتقو  ات  هدرک و  رایتخا  تبیغ  یهلا  هدارا  ّتلع  هب  مالّـسلا ، هیلع  ماما 

.سب دراد و  یگتسب  یهلا  هدارا  هب  طقف  مه 

مدرم ناهانگ  مالّسلا : هیلع  ماما  تبیغ  تّلع  نیمجنپ 

تـسیاشان لاـمعا  دوش ، یم  تفاـی  ثیداـحا  رد  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  تبیغ  رد  ّرثؤـم  لـماع  ناوـنع  هب  هک  يزیچ  نیرخآ  مجنپ : ّتلع 
یم مدرم  ناهانگ  تبوقع  یعون  هب  عقاو  رد  هدش و  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  تمعن  بلس  ثعاب  هک  تسا  ناگدنب 

.دشاب

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .مهِراوِج نَع  اناَّحن  هِقلَخ  یلع  یلاعَت  كرابَت و  ُهّللا  َبِضَغ  اِذا 

.دزاس یم  رود  اهنآ  اب  ترواجم  زا  ار  تیب ) لها   ) ام دیامن ، بضغ  مدرم )  ) دوخ ياه  هدیرفآ  رب  لاعتم  يادخ  هاگره 

: دندومرف هک  هدش  لقن  راوگرزب  ماما  نیمه  زا 

(2) .مهِرُهظَا ِنَیب  نِم  انَعََزن  ٍموق  َراوِج  اَنل  َهِرَک  اِذا  َهّللا  ّنِا 

.درب 2. یم  نوریب  ناشیا  نایم  زا  ار  ام  ددنسپن ، ام  يارب  ار  یموق  ترواجم  دنوادخ  هاگره  انامه 
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: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  هنیمز  نیمه  رد  رگید  ثیدح 

(1) .مهِسُفنَا یلع  مِِهفارِسا  مهِروَج و  مهِملُِظب و  اهنع  ُهَقلَخ  یمُعیَس  َهّللا  َّنکل  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهِّلل  ٍهَّجُح  نِم  ُولخَت  َضرَالا ال  ّنَا  اومَلعإ 

روج ملظ و  رطاخ  هب  - شتّجح ندید  زا  ار  قیالخ  ناگدید  دنوادخ  اّما  .دنام  یمن  یلاخ  لج  ّزع و  يادخ  تّجح  زا  نیمز  هک  دینادب 
.دنادرگ دهاوخ  روک  - ناشدوخ ّقح  رد  ناشیا  يور  هدایز  و 

یم رـس  ناشیا  زا  هک  تسا  یتسیاشان  لامعا  مدرم ، ناگدید  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ببـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  نیا  زا 
هیلع نامز  ماـما  اـب  يراوج  مه  تمعن  هک  هدـش  ثعاـب  دـنوادخ ، بضغ  .دروآ  یم  مهارف  ناـنآ  رب  ار  یهلا  بضغ  تاـبجوم  دـنز و 

زا ار  مالّسلا  هیلع  ماما  راکـشآ  روضح  كرد  یگتـسیاش  هک  دندرک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  نانآ  رگا  .ددرگ  بلـس  مدرم  زا  مالّـسلا ،
، ترضح نآ  تبیغ  رد  ّرثؤم  لماع  کی  اعطق  سپ  .درک  یمن  غیرد  نانآ  زا  ار  یمظع  تمعن  نیا  دنوادخ  اسب  هچ  دنداد ، یمن  تسد 

ّتیمورحم ثعاب  دـنک و  یم  دوخ  ّقح  رد  ناسنا  هک  تسا  يور  هدایز  ملظ و  یعون  یهانگ ، ره  .دـنهد  یم  ماجنا  هک  تسا  یناهانگ 
.ددرگ یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  زا  وا 

دوش یمن  تباث  لقع  لیلد  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رد  نآ  ریثأت  هک  تسا  نیا  درک ، هّجوت  دیاب  لماع  نیا  دروم  رد  هک  یّمهم  هتکن 
نینچ مه  یلقن  ّهلدا  زا  .درادن  دوجو  یلقع  يرورض  هطبار  هنوگ  چیه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  مدرم و  طّسوت  هانگ  ماجنا  نیب  و 

ساسارب مدرم ، هب  دـنوادخ  ياه  تمعن  ياـطعا  هن  هک  دـش  نشور  شخب ، نیمه  زا  هتـشذگ  لـصف  رد  .دوش  یمن  هدافتـسا  یترورض 
ماما تبیغ  رد  ار  مدرم  یتقایل  یب  رگا  نیاربانب  .تسا  ناشیا  یتقایل  یب  ّتلع  هب  اموزل  اهنآ  بلـس  هن  هدوب و  نانآ  یگتـسیاش  تقاـیل و 
یلقن ای  یلقع  نوناق  هدعاق و  چیه  هنرگو  .میدرک  لقن  هچ  نآ  لیبق  زا  تسا  یتایاور  دوجو  لیلد  هب  اهنت  میناد ، یم  ّرثؤم  مالّسلا  هیلع 

کی 2. مه  دننکن ؛ رایتخا  تبیغ  مالّسلا  هیلع  ماما  مدرم ، ناهانگ  دوجو  اب  هک  نیا  ضرف  بیترت ، نیا  اب  .دنک  یمن  تلالد  رما  نیا  رب 
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مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  عفر  يارب  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  .درادن  یضراعت  دنوادخ  ياه  ّتنس  اب  مه  تسا و  لوقعم  ضرف 
.درادن یترورض  چیه  مدرم  تقایل  یگتسیاش و  زین  روهظ ) ینعی  )

روکذم یلقن  للع  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دانتسا  تّحص 

هن اهنیا  زا  کی  چیه  هک  دوش  یم  نشور  میداد ، حیضوت  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  نایب  رد  ار  هناگجنپ  هوجو  نیا  هک  لاح 
ماما تبیغ  هّمات  ّتلع  مهاب ، اهنآ  همه  ای  للع  نیا  زا  کیره  رگا  .دنتسه  یفسلف ) حالطصا  هب   ) نآ هصقان  ّتلع  هن  تبیغ و  هّمات  ّتلع 

زا شیپ  ار  تمکح  نیا  دـش  یم  رگید  ترابع  هب  مینک و  رظنراـهظا  تبیغ  تمکح  هراـبرد  ـالقع  میتسناوت  یم  دـندوب ، مالّـسلا  هیلع 
يادـتبا رد  هک  هنوگ  نامه  اذـل  ددرگ ، یمن  فشکنم  روهظ  زا  شیپ  رما  نیا  تمکح  عطق  روط  هب  هک  اج  نآ  زا  اّما  میـسانشب ، روهظ 

اهنآ عومجم  ای  اهنآ  زا  کیره  هب  تبیغ  دانتـسا  هک  نآ  نیع  رد  دنتـسه ، تبیغ  راثآ  دئاوف و  عقاو  رد  اه  ّتلع  نیا  دـش ؛ هراشا  ثحب 
.تسا توافتم  ّتلع  جنپ  نیا  دروم  رد  میرب  یم  راک  هب  دانتسا  نیا  نایب  يارب  هک  يریبعت  هّتبلا  .تسا  حیحص  افرع  القع و 

زا مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  : » هک مینک  یم  ریبعت  نینچ  - ناگدنب ناهانگ  ندش و  هتـشک  زا  سرت  - ّتلع نیرخآ  نیلّوا و  هب  تبـسن 
بیاغناشیا زا  ترضح  دنا ، هداد  ماجنا  یتسیاشان  لامعا  ناگدنب  هک  اج  نآ  زا   » و .دنا » هدرک  رایتخا  تبیغ  دندیسرت ، یم  ندش  هتشک 

زا ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  دنوادخ  : » مییوگ یم  میرب و  یم  راک  هب  یتوافتم  ریبعت  رگید  ّتلع  هس  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دنا » هدش 
چیه زا  تعیب  هک  نیا  ات  دـنا  هدـش  بیاغ  مالّـسلا  هیلع  ماما   » ای دـیامن » ناحتما  ار  نانآ  هلیـسو  نیا  هب  ات  هدومن  بیاـغ  مدرم  ناگدـید 

يراج ناشیا  هب  تبسن  هتشذگ  ناربمایپ  دروم  رد  دنوادخ  ّتنس  ات  دنا  هدرک  رایتخا  تبیغ  ترضح   » و دنشاب » هتشادن  ندرگ  رب  سک 
« .دوش

تبیغ دوخ  قّقحت  زا  سپ  تبیغ ، ّتلع  قّقحت  مود  ریبعت  رد  هک  یلاـح  رد  تسا  نآ  دوخ  رب  مّدـقم  تبیغ ، ّتلع  دوجو  لّوا ، ریبعت  رد 
زا سرت  الثم  .دوش  یم  لصاح 
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عوقو زا  سپ  هتشذگ ، ناربمایپ  ّتنس  ندش  يراج  ای  مدرم  ناحتما  هک  یلاح  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رب  مّدقم  ندش ، هتـشک 
تبیغ ّتلع  اهنآ  لوصح » ، » مجنپ لّوا و  لماع  دروم  رد  هک  مینک  ریبعت  نینچ  میناوت  یم  ار  توافت  نیا  .دـننک  یم  ادـیپ  قّقحت  تبیغ 

.دنشاب یم  تبیغ  ّتلع  اهنآ  لیصحت »  » لماوع رگید  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  دنتسه 

نآ یسررب  تبیغ و  مشش  تّلع  حرط 

ّتلع ّتیودـهم ، ثحب  رد  نارظن  بحاـص  نادنمـشیدنا و  زا  یخرب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ّتلع ، جـنپ  نـیا  حیـضوت  ناـیب و  زا  سپ 
(1) «. یهلا عیادو  ندشن  عیاض   » زا تسا  ترابع  هک  دنا ، هدوزفا  للع  نیا  رب  ار  يرگید 

.دنیآ یم  ایند  هب  دوخ  رفاک  ناردپ  بالـصا  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  دنتـسه  ینانمؤم  یهلا » عیادو   » زا دوصقم 
(2)، دـنراد تلالد  بلطم  نیا  هب  هک  یثیداحا  نوتم  هب  عوجر  اّما  .تسا  یهلا  عیادو  نیا  ندـشن  عیاـض  تبیغ ، جـیاتن  راـثآ و  زا  یکی 

سپ .دننک  یم  نایب  ار  تبیغ  مزاول  راثآ و  زا  یکی  افرـص  دنتـسین و  تبیغ  ّتلع  نایب  ماقم  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دـنک  یم  نشور 
.تسا لیلد  یب  رما ، نیا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دانتسا 

مزاول راـثآ و  زا  شیب  يزیچ  زین  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  يارب  هدـش  حرطم  ّتلع  جـنپ  هک  میدومن  نشور  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هّتبلا 
موصعم شیامرف  رب  هیکت  اب  اهنت  تسین و  لقع  لیلد  هب  تبیغ  يارب  اـهنآ  ندوب  ّتلع  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  یلو  دـنناسر ، یمن  ار  تبیغ 

یلقن لیلد  دیاب  یتّلع  ره  صوصخ  رد  سپ  مینادب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  رد  ّرثؤم  لماع  ار  اهنآ  زا  کیره  میناوت  یم  مالّـسلا  هیلع 
هیلع موصعم  ماما  زا  لوقنم  لـیلد  یهلا ،» عیادو  ندـشن  عیاـض   » دروم رد  اـّما  .میهدـب  دانـسا  نآ  هب  ار  تبیغ  میناوتب  اـت  میـشاب  هتـشاد 

.رد مالسلا 
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بالـصا زا  نانمؤم )  ) یهلا عیادو  ات  هک  دـنک  یم  نایب  ار  تقیقح  نیا  ًافرـص  تسین و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  نایب  ماـقم 
تلالد تبیغ  راثآ  زا  یکی  نایب  رب  ریبعت  نیا  رهاظ  هک  تسا  نشور  .دومرف  دـنهاوخن  روهظ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنوشن ، جراخ  نارفاک 

( .دوش ّتقد  ) .نآ ّتلع  رکذ  هن  دراد 

ّتلع اّما  .میرامـشب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  يارب  مه  يرگید  دیاوف  راثآ و  میناوت  یم  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  ریغ  یّلک  روط  هب 
.دشاب یمن  حیحص  - دنتسه تبیغ  جیاتن  مزاول و  زا  هک  نیا  لیلد  هب  - اهنآ زا  کیره  نتسناد 
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تبیغ تّلع  رب  ییاعّدا  یلقن  هّلدا  ییاسران  : 3 لصف

هراشا

یمالک بتک  زا  یخرب  رد  يرگید  هاگدـید  تفرگ - رارق  ثحب  دروم  هچ  نآ  زا  ریغ  - مالّـسلا هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  ّتلع  دروم  رد 
طیارش هب  طوبرم  ارهاظ  هک  يا  ّهلدا  یخرب  زا  دنا  هتساوخ  هاگدید  نیا  رد  .تسا  دیفم  اج  نیا  رد  نآ  یسررب  حرط و  هک  هدش  حرطم 
هلأـسم هب  هاگدـید  نیا  زا  هک  یناـمّلکتم  هّتبلا  .دـنیامن  طابنتـسا  ار  ترـضح  نآ  تبیغ  ّتلع  تـسا ، مالّـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  روـهظ 

ار ییاه  ّتلع  ای  ّتلع  دنناد ، یم  لقع  هب  دنتـسم  ار  اهنآ  هک  یتایرظن  یخرب  هئارا  اب  یلقن ، ّهلدا  هب  عوجر  زا  شیپ  اعون  دنا ، هتـسیرگن 
نامه يارب  دـنا  هدرک  یعـس  دـنا و  هتفر  تایاور  زا  یتادـّیؤم  نتفای  لابند  هب  شرگن  نیمه  اب  سپـس  دـنا و  هدرک  حرطم  تبیغ  يارب 

یـسررب ار  تبیغ  يارب  هدـش  هئارا  یلقع  لـیالد  هک  هتـشذگ  لـصف  رد  اـم  .دـننک  اـپ  تسد و  یلقن  دـهاش  ناشطابنتـسا ، دروـم  ّتلع 
تادنتسم لیلحت  لقن و  هب  لصف  نیا  رد  .میداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  اهنآ  میدومن و  هراشا  تاّیرظن  نیا  زا  یـضعب  هب  میدومن ،

.مینک یسررب  ار  ناشیا  رظندروم  دهاوش  مه  یلقن  ظاحل  هب  ات  میزادرپ  یم  تاّیرظن  نامه  ییاور 

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  يارب  یناسحتسا  تّلع  ود  حرط 

: هک دوب  رواب  نیا  رب  میدومن ، یسررب  یلقع  رظنم  زا  هتشذگ  لصف  رد  هک  يا  هّیرظن 

شریذپ يارب  يرشب  عامتجا  ندوبن  هدامآ  مالّسلا ، هیلع  رصع  ماما  تبیغ  یلصا  ّتلع 

249 ص :

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


عنام نیا  ات  دـشاب و  یم  دوخ  ناـیم  رد  موصعم  ماـما  روضح  تمعن  زا  يریگ  هرهب  يارب  مدرم  تقاـیل  مدـع  ناـشیا و  تکربرپ  دوجو 
هدماین و رس  هب  تبیغ  نامز  دشاب ، هتشادن  دوجو  ترضح  نآ  يارب  راکادف  صلخم و  راصنا  نارای و  مزال  دادعت  هب  ددرگن و  فرطرب 

(1) .دنام دنهاوخ  ناهنپ  اه  هدید  زا  نانچمه  ماما 

يرشب و عامتجا  ندوبن  هدامآ  یکی  تسا : هدش  حرطم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  یلـصا  ّتلع  ناونع  هب  لماع  ود  تارابع ، نیا  رد 
راصنا نارای و  مزال  دادعت  ندوبن  مهارف  مود  هعماج ، رد  موصعم  ماما  روضح  تمعن  زا  يریگ  هرهب  شریذپ و  يارب  مدرم  تقایل  مدع 

نیا یتقو  ات  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  لماع  ود  نیا  لولعم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  ياـعّدا  .ترـضح  نآ  يارب 
.دیسر دهاوخن  رس  هب  تبیغ  نامز  دنتسه ، اه  ّتلع 

تقایل لیلد  هب  - مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  زا  شیپ  - مالّـسلا مهیلع  هّمئا  راکـشآ  روضح  تمعن  هک  میدومن  تابثا  هتـشذگ  لصف  رد  اـم 
نیلّوا هب  رظان  هتشذگ  ياهثحب  .تسین  تبیغ  نامز  رد  مدرم  یتقایل  یب  ّتلع  هب  اموزل  مه  تمعن  نیا  بلـس  هدوبن و  ناشیا  نامز  مدرم 
.میداد خساپ  مه  هدنسیون  ياعّدا  دروم  دهاوش  زا  یخرب  هب  انمض  تشاد  یلقع  هبنج  رتشیب  دوب و  قوف  تارابع  رد  هدش  حرطم  لماع 

يرتشیب لیـضفت  اب  ار  اعّدـم  لصا  روظنم  نیمه  هب  .مییامن  لـیلحت  یـسررب و  ار  نانخـس  ناـمه  ییاور  تادنتـسم  میهاوخ  یم  نونکا 
.میهد یم  رارق  ثحب  دروم 

دهاوش زا  یکی  مالّـسلا ) هیلع  ماما  شریذپ  يارب  مدرم  تقایل  مدع  يرـشب و  عامتجا  ندوبن  هدامآ   ) هدش حرطم  لماع  نیلّوا  دروم  رد 
رظندروم هیآ  هک  میدرک  نشور  هداد و  حیـضوت  ار  نآ  حیحـص  ياـنعم  هتـشذگ  رد  هک  تسا  لاـفنا  هروس  هیآ 53  اـعّدا ، دروم  یلقن 

.درادن قوف  ياعّدم  رب  یتلالد  چیه 

تبیغ تّلع  نایب  تهج  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عیقوت  یسررب 

.5 هدرک ، حرطم  یلبق  تارابع  زا  سپ  هلصافالب  هدنسیون  نامه  هک  يرگید  دهاش 
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یترابع دهاش  نیا  .دـنک  یم  لقن   (1)« روهظ ریخأت  ّتلع  نایب   » ناونع تحت  ار  نآ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دوخ  زا  ینخس 
: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  تاعیقوت  زا  یکی  رد  هک  تسا 

مهل تَلَّجَعََتل  اـِنئاِقِلب و  ُنُمیلا  مُهنَع  َرَّخَأَـت  اـَمل  مهیلع  ِدـهَعلِاب  ِءاـفَولا  یف  َبوـُلُقلا  َنِم  ٍعاـِمتجا  یلع  ِِهتَعاـِطل  ُهّللا  مهَقَّفو  انَعایـشَا  ّنَا  وـل 
(2) .انب مُهنِم  اِهقدِص  ِهَفِرعَملا و  ِّقَح  یلع  اِنتَدَهاشُِمب  ُهَداعَسلا 

زا ام  تاقالم  تنمیم  دندش ، یم  لدمه  دنراد  شود  رب  هک  ینامیپ  يافیا  هار  رد  - دهد ناشتعاط  قیفوت  دـنوادخ  هک  - ام نایعیـش  رگا 
نانآ زا  یتقادص  نیتسار و  یتخانش  يانبم  رب  يرادید  تشگ ، یم  نانآ  بیصن  رتدوز  ام  رادید  تداعـس  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناشیا 

(3) .ام هب  تبسن 

نیمه هب  و  دوش ) یم  بوسحم  تبیغ  ّتلع  نامه  هک   ) دـنک یم  نایب  ار  روهظ  ریخأت  ّتلع  فیرـش ، عیقوت  نیا  هدنـسیون ، هاگدـید  زا 
.تسا هدومن  دانتسا  نآ  هب  تهج 

ناشیا نایعیش  هرابرد  طقف  هک  تسا  ینخـس  ترـضح  عیقوت  هک : تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  اعّدم  نیا  هب  خساپ  رد  هک  يا  هتکن  نیلّوا 
نآ رادید  قیفوت  دندنام ، یم  رادیاپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دهع  هب  يافو  رب  یگمه  نایعیـش ، رگا  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  هدش و  حرطم 

ّتیعمج ّلک  تبسن  هک  درک  هّجوت  دیاب  لاح  .دش  یم  ناشلاح  لماش  رتدوز  تداعـس  نیا  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناشیا  يارب  ترـضح 
اب .دـنهد  یم  لیکـشت  یماما  هدزاود  نایعیـش  ار  ایند  ّلک  ّتیعمج  دـصرد  دـنچ  تسا و  یتبـسن  هچ  نیمز  يور  مدرم  همه  اب  نایعیش 

تماما نامیپ  يافیا  هار  رد  نایعیـش  همه  ضرف  هب  رگا  هک  تفگ  دـیاب  ایند  مدرم  همه  هب  تبـسن  اـهنیا  زیچاـن  رایـسب  دـصرد  هب  هّجوت 
.دـنا هدرک  ادـیپ  یگداـمآ  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  شریذـپ  يارب  اـیند  مدرم  هک  مییوگب  میناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  دـنوش ، لدـمه 

تسا و مالّسلا  هیلع  ماما  دوجو  شریذپ  يارب  يرشب  عامتجا  ندوبن  هدامآ  تبیغ ، یلـصا  ّتلع  هک  تسا  نیا  مرتحم  هدنـسیون  ياعّدم 
ندش 6. لدمه  اب  ّتلع  نیا  هک  تسا  نشور 
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حلاصم  » زا یکی  ناونع  هب  ار  ناهج » عاضوا  ندـش  هدامآ   » رگا نیاربانب  .ددرگ  یمن  عفترم  هجو  چـیه  هب  یماما  هدزاود  نایعیـش  همه 
.دنک یمن  ادیپ  قّقحت  نایعیش  ّلک  یگدامآ  اب  رما  نیا  ، (1) مینک حرطم  تبیغ »

وگتفگ هدـنیآ  شخب  رد  ریخ ، ای  تسا  ناشیا  شریذـپ  يارب  یناهج  یگدامآ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  روهظ  طرـش  ایآ  هک  نیا  هراـبرد  اـم 
رارـسا و زا  یکی  درک : تشادرب  نآ  زا  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  یلقن  لیلد  چـیه  هک  میوش  یم  رّکذـتم  طقف  اج  نیا  رد  .درک  میهاوخ 

تبیغ دـیاب  مینک : مکح  میناوت  یمن  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دـشاب و  یم  ترـضح  روهظ  يارب  ایند  مدرم  یگداـمآ  تبیغ ، حـلاصم 
تروص دوخ  نخـس  هب  هّیرظن  نیا  هب  نادـقتعم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب   (2) .دنک ادیپ  همادا  طیارش  نیا  لوصح  ات  مالّـسلا  هیلع  ماما 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  یسررب  دقن و  هب  ثحابم  همادا  رد  هک  دنهد  یم  یلقع 

هک تسا  نیا  ام  نخس  .دنیامن  طابنتسا  نآ  زا  ار  تبیغ  ّتلع  دنا  هتـساوخ  یـضعب  هک  تسا  یفیرـش  عیقوت  صوصخ  رد  ثحب  نونکا 
یم لدمه  تماما  دهع  هب  يافو  رب  یماما  هدزاود  نایعیـش  - ضرف هب  - رگا هک  نیا  .دنک  یمن  تلالد  يزیچ  نینچ  رب  روکذـم  ثیدـح 
هیلع ماما  تبیغ  ّتلع  نامه  هک  - روهظ ریخأـت  ّتلع  هک  دـنک  یمن  تباـث  دـندرک ، یم  ادـیپ  رتدوز  ار  ناـشماما  رادـید  قیفوت  دـندش ،

اب يدایز  رایسب  هلصاف  نایعیش ، ندش  لدمه  .تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  شریذپ  يارب  يرـشب  عامتجا  ندوبن  هدامآ  - هدش هتـسناد  مالّـسلا 
.میریگب هجیتن  ار  یمود  میناوت  یمن  یلّوا  زا  دراد و  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  يارب  ایند  مدرم  یگدامآ 

رادـید هب  رظاـن  اـموزل  عـیقوت ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  شیاـمرف  هک  میریگب  هجیتـن  میناوـت  یم  میتـفگ  هچ  نآ  زا  مود : هتکن 
فّرـشت رادید و  هدـهاشم »  » و ءاقل »  » ظفل زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هک  تسین  دـیعب  لامتحا  نیا  .تسین  روهظ  نامز  رد  ترـضح 

رد درادن و  ترضح  روهظ  هرابرد  ینخـس  چیه  روکذم  عیقوت  لامتحا ، نیاربانب  .دشاب  تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  نآ  تمدخ  نایعیش 
هک 6. یسک  .تسین  مه  تبیغ  ّتلع  هب  رظان  هجیتن 
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َلََطب ُلامتحالا  َءاـج  اذا   » هنرگو دـنک  در  ار  مود  لاـمتحا  نیا  ادـتبا  دـیاب  دـنک ، تشادرب  ار  تبیغ  ّتلع  ثیدـح ، نیا  زا  دـهاوخ  یم 
.دیامن لالدتسا  دوخ  ياعّدم  رب  دناوت  یمن  فالخ ، لامتحا  دوجو  اب  ینعی  لالدتسالا »

زا ار  تبیغ  ّتلع  میناوت  یمن  مه  زاب  دشاب ، ناشیا  روهظ  ترـضح ، عیقوت  رد  هدـهاشم  ءاقل و  زا  دارم  هک  مینک  ضرف  رگا  موس : هتکن 
، دوخ مرک  لضف و  يور  زا  دنوادخ  اّما  دنـشاب ؛ تبیغ  ّتلع  لماع ، دنچ  ای  کی  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  .میریگب  هجیتن  تارابع  نیا 

رظن فرـص  نآ  همادا  زا  دهد و  همتاخ  ار  تبیغ  تماما ، نامیپ  يافیا  رب  نایعیـش  یلدـمه  تروص  رد  هک  دـشاب  هدومرف  رّدـقم  نینچ 
.دیامرف

نآ .تسا  هتفرگ  رارق  دوخ  نیدـلاو  تبوقع  بضغ و  دروم  گرزب ، ياطخ  کی  ماجنا  ّتلع  هب  يدـنزرف  دـینک  ضرف  لاثم  ماـقم  رد 
رـس زا  دهد ، ماجنا  ار  ریخ  راک  نالف  شدنزرف  رگا  هک  دـهد  یم  هدـعو  دراد ، شدـنزرف  هب  هک  یتیانع  فطل و  رطاخ  هب  وا  ردـپ  هاگ 

تسا يزیچ  دنزرف ، ندش  ّبقاعم  بوضغم و  ّتلع  تروص ، نیا  رد  .دیشخب  دهاوخ  شتاجن  تبوقع  زا  تشذگ و  دهاوخ  وا  ریصقت 
.دوش یم  تبوقع  زا  شتاجن  ثعاب  - نیدلاو مرک  فطل و  رطاخ  هب  - هچ نآ  زا  ریغ 

دـنوادخ و بضغ  هب  ـالتبم  - میناد یمن  ار  اـهنآ  همه  اـعطق  اـم  هک  - یلیـالد هب  مدرم  هک  مینک  ضرف  نینچ  میناوت  یم  مه  اـج  نیا  رد 
يزیچان دصرد  هک  - یماما هدزاود  نایعیـش  اهنت  رگا  هک  هدومرف  هدعو  شتیانع  فطل و  يور  زا  ادخ  اّما  دنا ؛ هدش  ناشماما  زا  يرود 

تبوقع زا  ار  ایند ) مدرم  همه  اسب  هچ  و   ) اهنآ دنوادخ ، دـنوش ، لدـمه  ناشماما  نامیپ  دـهع و  يافیا  رب  - دنتـسه ناهج  مدرم  ّلک  زا 
ندوبن لدمه  ترضح ، تبیغ  ّتلع  هک  دوش  یمن  هدافتسا  اموزل  یهلا ، هدعو  نیا  زا  .دیشخب  دهاوخ  تاجن  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارجه 

.تسا هدوب  تماما  دهع  هب  افو  رب  نایعیش 

یطرش تروص  هب  كرابم ، عیقوت  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ترابع  هک  درک  هّجوت  دیاب  هتشذگ ، تاکن  زا  رظن  فرـص  مراهچ : هتکن 
ندوب عنتمم  نایب  يارب  ول »  » هملک هدش ، هتسناد  مّلسم  یبرع  نابز  رد  هچ  نآ  قبط  .تسا  هدش  نایب  ول »  » طرش تادا  اب 
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: دییامرف هّجوت  هفیرش  تایآ  نیا  هب  لاثم  ناونع  هب   (1) .دور یم  راک  هب  طرش  هلمج  ندوب  عنتمم  رطاخ  هب  طرش  باوج 

(2)  . َنِیتَْولَا ُْهنِم  انْعَطََقل  .ِلیِواقَْألَا . .  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 

.میدرک یم  عطق  ار  وا  ندرگ  گر  انیقی  .داد . .  یم  تبسن  غورد ) هب   ) ام هب  ار  نانخس  یضعب  رگا  و 

ّتلع هب  - دـنوادخ هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نداد  غورد  تبـسن  هک  هتفر  راـک  هب  تهج  نآ  زا  تاـیآ ، نیا  رد  ول »  » ریبعت
.درک دهاوخن  عطق  مه  ار  ناشیا  ندرگ  گر  دنوادخ  اعطق  ّتلع  نیمه  هب  تسا و  عنتمم  يرما  - ناشیا تمصع 

( وریپ هلمج   ) طرـش يازج  هجیتن  رد  دوش ، یمن  عقاو  اعطق  رظندروم  طرـش  هک  دور  یم  راـک  هب  يدراوم  رد  ول »  » طرـش تادا  هشیمه 
- ضرف هب  - رگا هک  تسانعم  نیا  هب  هتفر  راک  هب  روکذـم  عیقوت  رد  هک  يا  هّیطرـش  هّیـضق  بیترت ، نیا  اب  .دـش  دـهاوخن  عقاو  اعطق  مه 

زگره یـضرف  نینچ  اّما  .دندرک  یم  ادیپ  رتدوز  ار  ام  هدهاشم  رادید و  قیفوت  دـندش ، یم  لدـمه  تماما  دـهع  هب  يافو  رب  ام  نایعیش 
.تسا هداتفا  ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  رادید  قیفوت  هجیتن  رد  دنا و  هدشن  لدمه  اهنآ  ینعی  هتفاین ، قّقحت 

یم ناشناماما ، هب  تبـسن  هعیـش  راتفر  یّلک  یـشم  یمومع و  لاور  هب  هّجوت  اـب  یلو  تسا  هدوبن  یلقع  عنتمم  لاـحم و  هّتبلا  طرـش  نیا 
یم تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـش  یّقلت  هرظتنمریغ  يداعریغ و  يرما  تماما  دـهع  هب  افو  رب  ناـشیا  یبلق  عاـمتجا  ارچ  هک  دـیمهف  ناوت 

سّدقم دوجو  ینعی   ) نانخس نیا  هدنیوگ  هدوب و  ینتفایان  تسد  ياّنمت  وزرآ و  کی  هب  هیبش  يزیچ  طرـش  نیا  قّقحت  هک  تفگ  ناوت 
.دنا هتسبن  نآ  هب  يدیما  مالّسلا ) هیلع  نامز  ماما 

لدـمه تماما  دـهع  هب  يافو  رب  ترـضح  نایعیـش  رگا  هک : درک  انعم  نینچ  ار  فیرـش  عیقوت  هّیطرـش  هلمج  ناوت  یمن  بیترت  نیا  اـب 
شیپ يارب  نایعیـش  هب  يراکهار  نداد  ناشن  ماقم  رد  هلمج  نیا  .دندرگ  یم  لئان  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادید  تداعـس  هب  رتدوز  دـنوش ،

خلت 5. ّتیعقاو  کی  عوقو  زا  تسا  یشرازگ  افرص  هکلب  تسین ، روهظ  نتخادنا 
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«( ول  » طرـش تادا  رطاخ  هب   ) اّما .تماما  دـهع  هب  افو  رد  اهنآ  یهاتوک  لیلد  هب  مالّـسلا ) هیلع  ماما  اب  نایعیـش  رادـید  نداتفا  ریخأـت  هب  )
ات دنهد  ماجنا  دنناوت  یم  ار  ییاهراک  هچ  دنراد و  یفیاظو  هچ  نونکا  نایعیـش  هک  درک  تشادرب  فیرـش  عیقوت  ترابع  زا  ناوت  یمن 

.دننک ادیپ  رتدوز  ار  ناشماما  هدهاشم  قیفوت 

نامز صوصخ  هب  - اـهنامز همه  رد  نایعیـش  هفیظو  هک  مییاـمن  تشادرب  القتـسم  ار  اـنعم  نیمه  میناوت  یم  رگید  یلقن  ّهلدا  زا  اـم  هّتبلا 
هن - لاعتم راگدرورپ  فطل  لضف و  هب  هفیظو ، نیا  ماجنا  تسا و  تماما  نامیپ  دهع و  هب  افو  رد  ندش  لدمه  زیچ ، ره  زا  شیب  - تبیغ

ّرثؤم و مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  لیجعت  رد  دـناوت  یم  - یهلا فّلختی  یعطق و ال  هدـعو  هن  یلولعم و  یّلع و  ترورـض  ساسارب 
نآ رب  روکذم  عیقوت  تلالد  یلو  تسا ، لوبق  لباق  حیحص و  هسفن  یف  دنراد ، يا  هفیظو  نایعیش  هک  نیا  لصا  نیاربانب  .دشاب  زاسراک 

یلـصا تمکح  زا  روهظ  زا  شیپ  ات  - مالّـسلا هیلع  موصعم  شیامرف  حیرـص  قبط   - نوچ هک  دوشن  شومارف  .دـشاب  یم  لاکـشا  ّلـحم 
یپ تسا ، ّرثؤم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  جرف  لـیجعت  رد  هچ  نآ  هب  نآ ، ّتلع  فشک  قیرط  زا  میناوـت  یمن  نیارباـنب  میتـسین ، هاـگآ  تبیغ 

- یّلک روط  هب  .تسا  تبیغ  ناـمز  فیاـظو  فیلاـکت و  صوصخ  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تاـشیامرف  هب  هعجارم  هار  اـهنت  هکلب  میربب ؛
رد یهلا  تمحر  لضف و  رد  لیجعت  بجوم  هچ  نآ  زا  ار  تبیغ  ّتلع  باسح  اقطنم  دیاب  - تشذگ موس  هتکن  نایب  رد  هک  روط  نامه 

.دومن ادج  دوش ، یم  روهظ  رما 

ّتلع مهف  يارب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  فیرـش  عیقوت  هب  دانتـسا  هک  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  دش ، نایب  هک  يا  هتکن  راهچ  هب  هّجوت  اب 
تبیغ یلـصا  ّتلع  ناونع  هب  دوعوم » راظتنا  رد   » هدنـسیون هک  یتّلع  ود  زا  لّوا  ّتلع  نیاربانب  .دشاب  یمن  حیحـص  ترـضح  نآ  تبیغ 

.تسا لیلد  یب  یلقن  تهج  زا  دوب ، هدرک  حرطم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

تبیغ تّلع  ناونع  هب  رای » ندوبن 313   » هیرظن یسررب 

راکادـف صلخم و  راصنا  نارای و  مزال  دادـعت  ندوبن   » ینعی تسا ، هدرک  حرطم  ناشیا  هک  یلماع  نیمود  یلقن  ّهلدا  یـسررب  هب  نونکا 
یتیاور اهنآ  زا  یکی  .تسا  هدرک  دانتسا  لیلد  ود  هب  دوخ  ياعّدا  تابثا  يارب  هدنسیون  .میزادرپ  یم  مالّسلا » هیلع  ماما  يارب 
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: تسا هدومرف  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  باطخ  هک  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  تسا 

(1) .انُِمئاق َماَقل  ٍرَدب  ِلها  ُهَّدِع  مکیف  َناک  ول  ُهلوُقَت : یئابآ  َتناک  دق  ًالوَق  کل  ُلُوقَأل  ّینا  ریَُکب  نبای 

امش نایم  رد  رگا  هک  نیا  نآ  دنا و  هدنار  نابز  رب  ار  نآ  نم  زا  شیپ  زین  نم  ناردپ  هک  میوگ  یم  ار  ینخس  وت  هب  نم  ریکب ، رـسپ  يا 
ام هدننک  مایق  تشاد ، دوجو  [ صلخم نارای   ] دندوب [ ملـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اب   ] ردـب گنج  رد  هک  یناسک  دادـعت  هب 

(2) .درک یم  روهظ  [ مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ]

: دنک یم  لقن  ینامعن  هبیغلا »  » باتک زا  هدنسیون  ار  رگید  تیاور 

َرَثکَا ام  يدِّیَـس  ای  َکُّبُِحی  نَم  ُّبُِحا  کُّبُِحا و  ِهّللا  ّینإ و  كادـِف  ُتلِعُج  هل : لاقف  ِِهباحـصَا  ُضعب  مالّـسلا  هیلع  ِقِداصلا  یلع  َلَخَد  ّهنا 
هیلع هّللا  دـبع  وبا  لاقف  کلذ ، نم  َرَثکَا  مُه  لاقف : مهیـصُحت  مالّـسلا : هیلع  لاقف  .ریثک  لاـقف : مُهرُکُذا  هل : مالّـسلا  هیلع  لاـقف  مُکَتَعیش 

(3)  . . . .نودیرت يّذلا  ناک  َرَشَع  َهَعَضب  ٍهَأُِمثالث و  ُهَفوُصوَملا  ُهَّدِعلا  ِتَلُمَک  َول  امأ  مالّسلا :

: تسا هدرک  همجرت  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هدنسیون ،

تـسود ار  وت  نم  دنگوس  ادخ  هب  مدرگ ؛ تیادف  تشاد : هضرع  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
ار نانآ  دومرف : ترضح  نآ  دنناوارف ! امش  نایعیـش  ردقچ  نم  ياقآ  يا  مراد ، یم  تسود  زین  دراد  تسود  ار  وت  سکره  مراد و  یم 

وبا ترضح  دننوریب ، شرامش  زا  اهنآ  درک : ضرع  يرامشب ؟ یناوت  یم  ار  اهنآ  دومرف : ترـضح  نآ  .دنرایـسب  درک : ضرع  رامـشب ،
یم ار  هچ  نآ  ددرگ  لیمکت  يدنا  دصیس و  دنا ، هدش  فیـصوت  هک  ار  يا  هرامـش  نآ  رگا  یلو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  هّللا  دبع 

(4)  . . . .دش دهاوخ  ماجنا  دنهاوخ ،

: . مییامن یسررب  هدنسیون  دوصقم  رب  ار  ثیدح  ود  نیا  تلالد  دیاب  نونکا 
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.میدرک نایب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  عیقوت  تلالد  یـسررب  رد  هک  تسا  یمراهچ  هتکن  نامه  یـسررب  نیا  رد  هلأسم  نیلّوا  لّوا : هتکن 
رد ول » ، » میا هتفگ  هک  روط  نامه  .تسا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  ول »  » طرـش تادا  هدـش و  ناـیب  هّیطرـش  هّیـضق  تروص  هب  ثیدـح  ودره 

.تسا هتشاد  قّقحت  هتشذگ  نامز  رد  زین  مازلتسا  لصا  دنا و  هدشن  قّقحم  نآ  باوج  مه  طرش و  هلمج  مه  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج 
رد  ) لعف ودره  درک » یم  روهظ  .تشاد . .  دوجو  .امـش . .  ناـیم  رد  رگا  : » تسا هدرک  همجرت  نینچ  ار  لّوا  ثیدـح  هدنـسیون ، دوخ 

نامز ات  هچ  نآ  زا  تسا  یشرازگ  افرص  ریکب » نبا   » ثیدح دافم  نیاربانب  .دنا  هدش  انعم  یضام  تروص  هب  نآ ) باوج  طرش و  هلمج 
يارب تقو  نآ  ات  هک  دنک  یم  تلالد  تقیقح  نیا  رب  ول »  » طرش تادا  اب  بلطم  نایب  تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما 
هتکن نیا  هب  هّجوت  اب  .دنا  هدرکن  مایق  ناشیا  لیلد  نیمه  هب  هدشن و  مهارف  رفن )  313  ) ردب لها  دادعت  هب  ینارای  مالّسلا ، مهیلع  ناماما 

هب رگا  هک  میریگب  هجیتن  نینچ  مینک و  طابنتـسا  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  روهظ  يارب  ینوناق  هدعاق و  ثیدـح ، نیا  زا  میناوت  یمن 
.دومرف دنهاوخ  روهظ  اعطق  دوش ، مهارف  ناشیا  يارب  نارای  دادعت  نیمه 

یلو تسا  هتفر  راک  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سّدقم  دوجو  يارب  الومعم  ثیداحا  رد  - ام هدـننک  مایق  « - انمئاق  » ریبعت دـنچره 
: دنشاب هدومرف  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  هک  درادن  انعم  اریز  مینادب ، ترضح  نآ  ار  انمئاق »  » زا دارم  میناوت  یمن  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 

ماما روهظ  دـندوب . » هدرک  مایق  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تشاد ، دوجو  رای   313، نایعیش امش  نایم  رد  لاح ) ات   ) هتـشذگ رد  رگا  »
ماما ات  هتشذگ  ناماما  مایق  ثیدح ، زا  دارم  نیاربانب  .دش  دهاوخ  عقاو  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  نامز  زا  دعب  اعطق  مالّسلا  هیلع  مهدزاود 
ییزج جرف  هب  نآ  زا  هک  هدوب  ناشنایعیش  دوخ و  قوقح  قاقحا  يارب  مایق  مه ، ناشیا  مایق  زا  دوصقم  تسا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  متفه 

دراد و مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  مایق و  هب  صاصتخا  ایند  ناـیاپ  اـت  یتیگ و  رـسارس  رد  نایعیـش  یّلک  جرف  ّـالا  دوش و  یم  ریبعت 
.تسا هدوبن  حرطم  الصا  ناشیا  نامز  زا  شیپ  نآ  قّقحت 

هدمآ و ول »  » هملک مه  ثیدـح  نیا  رد  .دوش  یم  حرطم  روکذـم  هدنـسیون  دانتـسا  دروم  ثیدـح  نیمود  هب  تبـسن  بلطم  نیمه  نیع 
ثیدح نتم  .تسا  هتشذگ  هب  طوبرم 
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هاگ نآ  .دنتسه  شرامش  ّدح  قوف  ترـضح ، نارای  دنک  یم  اعّدا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 
: دنیامرف یم  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

یم لماک  تسیب ) دصیس و  ات  هد  دصیس و  نیب   ) دنچ دصیس و  ینعی  هدش  فیـصوت  هک  يا  هرامـش  نآ  - ضرف هب  - رگا هک  شاب  هاگآ 
 . . . .دوب هدش  عقاو  دیهاوخ  یم  هچ  نآ  دندش ؛

تروـص هب  ار  ودره  روکذـم  هدنـسیون  یلو  درک  اـنعم  یـضام  دـیاب  ار  طرـش  باوـج  مه  طرـش و  لـعف  مه  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
دهاوـخ ماـجنا  دـنهاوخ ، یم  ار  هچ  نآ  ددرگ ، لـیمکت  يدـنا  دصیـس و  هرامـش  نآ  رگا  : » هک تسا  هـتفگ  هدرک و  هـمجرت  عراـضم 

دوجو ترـضح  يارب  صلخم  راصنا  نارای و  مزال  دادعت  هب   » رگا هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  هابتـشا ، همجرت  نیا  ساسارب  سپـس   (1)« دش
« .دنام دنهاوخ  ناهنپ  اه  هدید  زا  نانچمه  ماما  دشاب ، هتشادن 

هیلع مهدزاود  ماما  روهظ  هرابرد  يزیچ  ثیدـح ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  زا  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب 
هک - ار مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هّیلّوا  نارای  دادعت  اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  ثیداحا  هّتبلا  .دومن  طابنتـسا  ناوت  یمن  مالّـسلا 

چیه مه  نآ  هک  ثیدح  کی  ءانثتـسا  هب  - اهنآ زا  کی  چیه  یلو  .دنا (2) هدرک  رکذ  رفن   313- دندنویپ یم  ناشیا  هب  همّرکم  هّکم  رد 
هدنسیون هدافتسا  دروم  ات  دنا  هدشن  نایب  هّیطرش  هّیـضق  تروص  هب  (3) درادن - مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  روهظ و  طرـش  رب  یتلالد 

تفرگ هجیتن  ناوت  یمن  دنراد ، راکادـف  صلخم و  رای  روهظ 313  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  نیا  زا  .دنریگ  رارق  روکذـم 
 . .تسا دادعت  نیا  ندشن  مهارف  نونکات  ناشیا  تبیغ )  ) روهظ مدع  ّتلع  هک 
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تبیغ تّلع  اب  روهظ  طرش  ندوبن  یکی 

حرطم هتشذگ  ثحب  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  عیقوت  یـسررب  رد  موس  هتکن  ناونع  تحت  هچ  نآ  نیـشیپ  هتکن  رب  هوالع  مود : هتکن 
مهدزاود ماما  روهظ  طرـش  نایب  ماقم  رد  مرتحم  هدنـسیون  هدافتـسا  دروم  ثیدـح  ود  مینک  ضرف  .تسا  حرط  لباق  زین  اـج  نیا  دـش ،

، دوش تفای  ترـضح  نآ  يارب  راکادـف  صلخم و  رای  رگا 313  : » هک دننک  یم  تلالد  یّلک  هدـعاق  کی  رب  دـنا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع 
طابنتـسا ثیداحا  نیا  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ّتلع  میناوت  یمن  مه  ضرف  نیا  دوجو  اـب  .دومرف » دـنهاوخ  روهظ  اـمتح  ناـشیا 

هیلع ماما  تبیغ  ّتلع  هک  مینک  ضرف  نینچ  میناوت  یم  هتفرگ ، رارق  دوخ  نیدـلاو  بضغ  دروم  هک  يدـنزرف  لاثم  يروآدای  اـب  .مینک 
رگا هک  هدومرف  رّدـقم  نینچ  دـنوادخ  اـّما  دوش ، یمن  نشور  ناـمیارب  مه  روهظ  زا  لـبق  اـت  میناد و  یمن  اـم  هک  تسا  يزیچ  مالّـسلا 

ترضح نآ  درذگ و  یم  مدرم  ّقح  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تبوقع  زا  دوش ، مهارف  ترضح  نآ  يارب  صالخا  اب  رای  دادعت 313 
.درک تشادرب  ار  تبیغ  ّتلع  ناوت  یمن  تسا  روهظ  طرش  نارای ، دادعت  نیا  ندش  لماک  هک  نیا  زا  نیاربانب  .دیامرف  یم  رهاظ  ار 

روهظ يارب  رفن  دوجو 313  تیافک  مدع 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  یفاک  طرـش  راکادـف  صلخم و  راـی  دوـجو 313  هک  میدرک  ضرف  هتـشذگ  هتکن  رد  موـس : هتکن 
طوبرم ثحب  رد  نیمّلکتم  ناگرزب  زا  یخرب  .دومرف  دنهاوخ  روهظ  امتح  ترـضح  ددرگ ، قّقحم  طرـش  رگا  هک  دنا  هتفگ  اذل  دشاب ؛

دوجو اب  ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  روهظ  هدرک و  دانتسا  ثیداحا  نیا  هب  ضرف  نیمه  اب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب 
: دیامرف یم  دوخ  ياه  هلاسر  زا  یکی  رد  دیفم ، خیش  موحرم  هعیش ، راوگرزب  ملاع  .دنا  هتسناد  بجاو  صالخااب ، رای   313

یهتنم مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما   ) تبیغ عوضوم  رد  وگتفگ  هب  دش و  حرطم  تماما  رد  یثحب  مدـش ، رـضاح  اسؤر  زا  یکی  سلجم  رد 
دصیس و - ردب لها  دادعت  هب  رگا  هک : دنک  یمن  تیاور  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  هعیـش  ایآ  تفگ : سلجم  نآ  بحاص  .دش 

؟ ددرگ یم  بجاو  ناشیا  رب  ریشمش  اب  جورخ  دنوش ، عمج  ماما  يارب  ( - تسیب دصیس و  ات  هد  دصیس و  نیب   ) رفن يدنا 
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(1) .تسا هدش  تیاور  ثیدح  نیا  متفگ :

تروص رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  جورخ  بوجو  ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ثیدـح  داـفم  دـیفم ، موحرم  هک  دوش  یم  هظحـالم 
ظفل ای  بوجو »  » ریبعت ثیداحا  نیا  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هتـسناد  صاخ  ناراـی  زا  دادـعت  نآ  ندـش  مهارف 

تروص رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  بوجو  ناشیا ، لاثما  دـیفم و  خیـش  نیاربانب  .تسا  هدـشن  دراو  دـناسرب ، ار  انعم  نیا  هک  يرگید 
(2) .دنا هدومن  طابنتسا  هدمآ ، ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  يا  هّیطرش  هّیضق  زا  هدعاقلا  یلع  ار ، رفن  ندش 313  مهارف 

، ثیدح رد  هدش  حرطم  طرش  هک  تسا  زاجم  یتروص  رد  اهنت  طابنتسا  نیا  هک : تسا  نآ  دسر  یم  رظن  هب  دروم  نیا  رد  هک  یلاکشا 
رفن ندمآ 313  مهارف  فرص  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  میناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  ترضح  روهظ  يارب  یفاک  طرش 

طرـش ، » دـنا هدرک  ثیدـح  زا  یطابنتـسا  نینچ  هک  یناسک  ایآ  تسا ؟ تابثا  لباق  رما  نیا  ندوب  یفاک  طرـش  ایآ  اـّما  .مینادـب  بجاو 
ار رظندروم  ثیدـح  هک  ینارگید  دـیفم و  خیـش  موحرم  مالک  رد  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  دـنا ؟ هدرک  تابثا  ار  راـی  ندوب 313  یفاک »

تروص قیمع  لّمأت  ّتقد و  شـسرپ  نیا  رد  دـیاب  هوالع  هب  درادـن و  دوجو  يا  هتکن  نینچ  تابثا  دـنا ، هدرک  روهظ  بوجو  رب  لمح 
»؟ ریخ ای  دوش  یم  نایب  طرش ، يازج  قّقحت  رد  ّرثؤم  لماوع  مامت  هّیطرش ، هّیضق  ره  رد  ایآ   » هک دریگ 

یطرش تروص  هب  نتفگ  نخس  رد  يا  هدعاق 

طورشم قّقحت  رد  ّرثؤم  طیارش  همه  هک  تسا  مزال  دنک ، یم  نایب  یطرش  تروص  هب  ار  یبلطم  هک  یماگنه  ینخـس ، ره  هدنیوگ  ایآ 
نشور الماک  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا  دوخ  رد  مه  يداع و  تارواحم  فرع  رد  مه  شسرپ  نیا  خساپ  دروایب ؟ دوخ  نخس  رد  ار 
اجکی دراد ، ّتیلخدـم  طورـشم  نتفای  قّقحت  رد  هک  ار  یطیارـش  همه  تسا  نکمم  نخـس  کی  هدـنیوگ  تارواحم ، فرع  رد  .تسا 

 . رد یمّلعم  لاثم : ناونع  هب  .دنکن  نایب 
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« تفرگ دهاوخ  هرمن  جنپ  دهد ، هئارا  عوضوم  نالف  رد  یبسانم  قیقحت  سک  ره  : » هک دنک  یم  مالعا  نازومآ  شناد  هب  سرد  سالک 
هدـش نایب  سرد  نآ  هرمن  جـنپ  نتفرگ  رد  ّرثؤم  لماوع  همه  هدـش ، نایب  هّیطرـش  هّیـضق  کی  تروص  هب  هک  مّلعم  ترابع  نیا  رد  اـیآ 

زا لیلد  نیمه  هب  دوش و  بکترم  داـح ، یطابـضنا  یقـالخا و  فّلخت  کـی  قیقحت ، هئارا  زا  سپ  يزومآ  شناد  ضرف  هب  رگا  تسا ؟
نآ ایآ  دـنک  نینچ  رگا  لاح  .دـهدب  رفـص  هرمن  وا  هب  دراد  هک  یتاراـیتخا  ساـسارب  دـناوت  یم  روکذـم  مّلعم  ددرگ ، جارخا  سـالک 
نآ امتح  دـیاب  سپ  دریگ ؛ یم  هرمن  جـنپ  دـهد ، هئارا  قیقحت  سک  ره  دوب ، هدرک  مالعا  مّلعم  نوچ  : » دـیوگب دـناوت  یم  زومآ  شناد 

»؟ دهدب نم  هب  ار  هرمن  جنپ 

زا یـسک  رگا  دـنوشن و  جارخا  سالک  زا  هک  تسا  یناـسک  لـماش  هدـعو  نآ  : » دـیوگب دـناوت  یم  مّلعم  دـنک ، یـضارتعا  نینچ  رگا 
هرمن جنپ  قیقحت  دروم  رد  مّلعم  هک  يا  هّیطرـش  هّیـضق  تروص ، نیا  رد  ایآ  .ددرگ » یم  مورحم  مه  زایتما  نآ  زا  دـش ، جارخا  سالک 

یم یقالخا  یطابـضنا و  فّلخت  هک  یـسک  هب  نداد  رفـص  هرمن  سالک و  زا  جارخا  رگا  اج  نیا  رد  دش ؟ دـهاوخ  طلغ  دوب ، هتفگ  يا 
ار وا  نخـس  مّلعم ، راک  درادن و  دوجو  هّیطرـش  هّیـضق  نآ  نایب  وا و  لمع  نیب  یـضراعت  هنوگ  چیه  دشاب ، مّلعم  تارایتخا  ءزج  دـنک ،

شرظندروم قیقحت  يارب  ار  هرمن  جنپ  نتفرگ  طرـش  دهاوخ  یم  یتقو  رد  مّلعم  هک  درادن  یموزل  چیه  بیترت  نیا  اب  .دنک  یمن  ضقن 
لماوع و .دیامن  مالعا  نامز  نامه  رد  دراذگب ، ریثأت  زومآ  شناد  هرمن  بسک  رد  دناوت  یم  هک  زین  ار  رگید  طیارش  همه  دنک ، مالعا 

یترورـض دنتـسه و  ّرثؤم  ربتعم و  دـنا ، هدـش  هتفریذـپ  مالعا و  دوخ  نامز  دوخ و  ياج  رد  هک  يرگید  طـباوض  قبط  رگید ، طـیارش 
.دنریگ رارق  دیکأت  دروم  رّرکم  روط  هب  هشیمه و  هک  درادن 

کی قّـقحت  يارب  یطرـش  ره  ناـیب  هک  تسا  ربـتعم  لوـبقم و  یعیبـط  لاور  کـی  تروـص  هب  هلأـسم  نـیا  یفرع ، تارواـحم  رد  سپ 
، هّیطرش هّیـضق  کی  نایب  زا  رگید  ترابع  هب  .تسین  نآ  قّقحت  رد  رگید  ّرثؤم  لماوع  راکنا  رگید و  طیارـش  یفن  يانعم  هب  طورـشم ،

.دراد يرگید  لیالد  هب  جایتحا  رما  نیا  هکلب  تسین ، هدافتسا  لباق  طرش  يازج  يارب  طرش  هلمج  ندوب  یفاک  طرش  هشیمه 
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دراوم مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  ام  .تسا  رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  مّلکت  ثیداحا و  ناسل  رد 
ریثأت مینادب و  طورـشم  قّقحت  يارب  یفاک  طرـش  هدننک  نایب  میناوت  یمن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  میراد  هّیطرـش  تالمج  زا  يدّدعتم 

: دندومرف هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  لاثم ، ناونع  هب  .مینک  یفن  نآ  رد  ار  رگید  طیارش  لماوع و 

ًاَدبَا و ال هیف  ینثَتسَا  ِهَّنَجلا ال  ِلهَا  نِم  ٍدَّمَُحم  ابأ  ای  ِهّللا  َوُهَف َو  َنیرـشِع  ٍهَثالَث و  َهلیل  َناضمَر  ِرهَـش  یف  ِمورلا  ِتُوبَکنَعلا و  َهَروُس  َأَرَق  نم 
(1)  . ...ًامثإ ینیمَی  یف  َّیلع  ُهّللا  َُبتکَی  نَا  ُفاخَا 

لها ءزج  وا  دّـمحم ! وبا  يا  ادـخ  هب  مسق  دـنک ، توـالت  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  رد  ار  مور  توبکنع و  هروـس  ود  سک  ره 
 . . . .دسیونب یهانگ  نم  رب  ما  هدروخ  هک  یمسق  رد  دنوادخ  هک  مسرت  یمن  موش و  یمن  لئاق  رما  نیا  رد  ییانثتسا  تسا ، تشهب 

دیکأت هچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوش  یم  هظحالم  هدومرف و  لقن  دوخ  لوبقدروم  دانسا  اب  قودص  خیـش  موحرم  ار  ثیدح  نیا 
نانیمطا مه  دننک و  یمن  انثتسا  ار  سک  چیه  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  مه  دنا و  هدروخ  هلالج  مسق  مه  .دنراد  نآ  تّحـص  رب  يدیدش 

اب .دنراد  لماک  نانیمطا  دوخ  نخس  یتسرد  هب  ینعی  اهنیا  همه  دش و  دنهاوخن  رّـصقم  یهلا  هاگـشیپ  رد  دوخ  مسق  تباب  هک  دنا  هداد 
مور هروس  ود  ندناوخ  تشهب  رد  لوخد  يارب  یفاک  طرش  هک  دنک  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  دناوت  یم  یـسک  ایآ  تادیکأت ، نیا  همه 

ار هروس  ود  نیا  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نمـشد  یبصاـن و  درف  کـی  رگا  اـیآ  تسا ؟ توبکنع  و 
ار تدابع  نیا  ماجنا  قیفوت  ناضمر  هام  کی  رد  ینمؤم  رگا  ای  دوش ؟ یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مسق  هدعو و  لومشم  دنک ، توالت 
هچ تسین ، مهم  زیچ  چـیه  رگید  هک  دـیوگب  دوخ  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  دامتعا  رطاخ  هب  دـناوت  یم  اـیآ  درک ، ادـیپ 

. ! ؟ دنا هدرک  نیمضت  ارم  ندش  یتشهب  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  منکب ؛ یتیانج  ملظ و  هنوگره  مشابن ، هچ  مشاب و  راکهانگ 
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مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  فیرـش  ثیدـح  زا  ار  ییاهطابنتـسا  نینچ  ّتنـس ، باتک و  يابفلا  هب  هاـگآ  درف  چـیه  هک  تسا  نیا  تقیقح 
تسا يرگید  لماوع  طیارـش و  دوجو  هب  طورـشم  ثیدح ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدعو  قّقحت  هک  دمهف  یم  دناد و  یمن  حیحص 

اب دیاب  نیاربانب  .دنا  هدرواین  ار  درف  ندش  یتشهب  رد  ّرثؤم  طیارش  همه  دوخ ، نخس  کی  رد  ترـضح  دنا و  هدشن  رکذ  اج  نیا  رد  هک 
طرش ثیدح ، نیا  لاثما  زا  دیابن  هاگ  چیه  دیسر و  حیحـص  يدنب  عمج  کی  هب  میلـس  لقع  رازبا  اب  تایاور و  تایآ و  ّلک  هب  عوجر 
یفاک طرـش  دشاب ، هارمه  دیکأت  همه  نیا  اب  هک  دـنچره  هّیطرـش ، هّیـضق  دوجو  فرـص  هب  سپ  .درک  طابنتـسا  ار  نتفر  تشهب  یفاک 

.دوش یمن  هدافتسا  طرش  يازج  يارب  طرش  هلمج  ندوب 

رب میناوت  یم  تسا ، هنوگچ  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداحا  ناسل  رد  تارواحم و  رد  حیحـص  نتفگ  نخـس  هدعاق  دـش  نشور  هک  لاح 
اب رای  ندـش 313  مهارف  رب  ّبترتم  ار  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح  روهظ  هک  میزادرپب  یثیداـحا  حیـضوت  هب  ساـسا  نیمه 
هک تسین  نیا  اموزل  شیانعم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يا  هّیطرـش  هّیـضق  نینچ  رگا  هک  تسا  نشور  مه  اج  نیا  رد  .دـنا  هدرک  صالخا 

طورشم نتفای  قّقحت  رد  يرگید  للع  طیارش و  اسب  هچ  .دشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  يارب  یفاک  طرـش  یعقاو ، رای  دوجو 313 
هک نآ  يارب  دـنک  یم  تیافک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رما  نیا  لامتحا  یّتح  رگا  .دـنا  هدـشن  رکذ  اـج  نیا  رد  هک  دنـشاب  ّرثؤم  روهظ ) )
هب جایتحا  نآ ، يازج  قّقحت  يارب  طرـش  کی  ندوب  یفاک  تابثا  رگید  ترابع  هب  .مینک  مکح  رفن  طرش 313  ندوب  یفاک  هب  میناوتن 

.دوش یمن  تباث  رما  نیا  هّیطرش ، هّیضق  کی  دوجو  فرص  هب  دراد و  يرگید  لیالد 

هّیضق تروص  هب  الصا  دنا ، هدرک  نّیعم  ار  ترضح  يافواب  نارای  رفن  دادعت 313  هک  یثیداحا  زا  يرایسب  الّوا  ثحب ، دروم  هلأسم  رد 
طوبرم - دنا هتفرگ  رارق  دوعوم » راظتنا  رد   » باتک هدنسیون  دانتسا  دروم  هک  یثیدح  ود  هلمج  زا   - اهنآ زا  یضعب  ایناث  .دنتـسین  هّیطرش 

هیلع رـصع  ماما  روهظ  هک  یثیدـح  دوجو  ضرف  هب  اثلاث  .دنتـسین  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  روهظ  هب  رظان  دـنا و  هتـشذگ  ناـماما  هب 
يارب رفن  دوجو 313  ندوب  یفاک  هب  هّیطرش  هّیضق  نآ  زا  میناوت  یمن  دشاب ، هدرک  ناشیا  روای  ندش 313  مهارف  هب  طورشم  ار  مالّسلا 
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ماما روهظ  روای ، دادعت  نیا  ندش  مهارف  تروص  رد   » هک درک  مکح  ناوت  یمن  یثیدح  نانچ  هب  دانتـسا  اب  نیاربانب  میربب و  یپ  روهظ 
، دوشن تابثا  طرـش  نیا  تیافک  یتقو  ات  نوچ  .تسین  هتفریذپ  هجو  چیه  هب  اج  نیا  رد  بوجو  ریبعت  دوش . » یم  بجاو  مالّـسلا  هیلع 

.دشاب یمن  حیحص  یجاتنتسا  نینچ 

ناگرزب زا  یخرب  لالدتسا  رد  بولطم  هب  هرداصم 

هب دانتـسا  اب  ناوت  یمن  هک  دوش  یم  نشور  قوف  تاحیـضوت  زا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  ّتلع  هراـبرد  اـم  ثحب  نونکا 
، ناشیا تبیغ )  ) روهظ مدـع  هک  تفرگ  هجیتن  دـنا ، هدرک  ّبترتم  رواـی  ندـش 313  مهارف  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  هک  یثیداـحا 
ام هک  تسا  حیحص  یتقو  لالدتسا  نیا  .دشاب  یمن  ّرثؤم  نآ  رد  يرگید  لماع  چیه  تسا و  روکذم  دادعت  ندشن  لماک  ّتلع  هب  اعطق 

روهظ مدع  دوخ  رگا  میشاب و  هدرک  تابثا  روهظ )  ) طورشم قّقحت  يارب  ار  رفن ) دوجو 313   ) طرش نآ  ندوب  یفاک  يرگید ، لیلد  هب 
رد هک  ار  یمکح  مزاول  ای  مکح   ) میا هدرک  بولطم  هب  هرداصم  یعون  هب  لالدتسا  رد  مینادب ، روکذم  طرـش  نتفاین  قّقحت  رب  لیلد  ار 

( . میا هتفرگ  ضرف  مینآ  تابثا  یپ 

رفن ثیداـحا 313  هب  تبیغ  ّتلع  فـشک  يارب  هک  یناـگرزب  زا  یخرب  مـالک  رد  هک  مـینک  هّجوـت  دـیاب  بـلطم  ندـش  نـشور  يارب 
هتشون ار  ششرازگ  ناشیا  دوخ  هک  یسلجم  رد  دیفم  خیش  موحرم  لاثم  ناونع  هب  .دوش  یم  هدهاشم  ینایب  نینچ  دنا ، هدرک  لالدتسا 
تّحـص رب  خیـش  موحرم  هک  - مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ثیدح  هب  دانتـسا  اب  وا  دننک ، یم  هرظانم  فلاخم  یّنـس  کی  اب  یتقو  ، (1) دنا

سپ دنتـسه ، ردب  لها  دادعت  ربارب  نیدنچ  نامز  نیا  رد  نایعیـش  دادعت  هک  میراد  نیقی  ام  دسرپ : یم  - دـنا هدرک  فارتعا  نآ  تیاور 
دادعت ربارب  نیدنچ  نامز  نیا  رد  نایعیش  دادعت  دنچره  دیامرف : یم  خساپ  رد  دیفم  موحرم  دشاب ؟ یم  زیاج  ماما  يارب  تبیغ »  » روطچ

فاصوا و تهج  زا  دادـعت  نیا  یلو  تسا ؛ بجاو  ماما  رب  روهظ  دـننک ، عامتجا  ردـب ، لها  تعامج  دادـعت  هب  رگا  تسا و  ردـب  لها 
 . نوچمه یطیارش  .دنشاب  یمن  ردب  لها  ياه  یگژیو  ياراد  طیارش ،
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.دـسر یمن  رفن  هب 313  ناشدادـعت  دنـشاب ، هتـشاد  ار  فاصوا  نیا  هک  یناـسک  .و . .  داـهج  رد  صـالخا  گرم و  رب  ربص  تعاـجش ،
یم دوجو  رـضاح ، نایعیـش  نایم  رد  مزال  فاصوا  طیارـش و  اب  رظندروم  دادعت  رگا  هک  دـننک  یم  دـیکأت  رگید  رابکی  دـیفم  موحرم 

َرَهََظل  ) دـندش یمن  بیاغ  ندز  مهرب  مشچ  کی  هدرک و  روهظ  اعطق  مالّـسلا  هیلع  ماما  - تسا نشور  یهلا  ملع  هب  رما  نیا  هک  - تشاد
تبیغ دنا ، هدـشن  مهارف  رظندروم  طیارـش  اب  دادـعت  نیا  نوچ  اّما  ٍنیَع ) َهَفرَط  مِهِعاِمتجا  دـَعب  بِغَی  مل  ََهلاُحم و  مالّـسلا ال  هیلع  ُمامالا 

.تساور مالّسلا  هیلع  ماما 

رفن رد 313  دیاب  .و ). .  ربص  تعاجش و   ) طیارش نآ  هک  دییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  دیفم ) خیش   ) امش دیوگ : یم  ضرتعم  یّنس  هاگ  نآ 
؟ دشاب هتـشادن  دوجو  صاخ  دادعت  نآ  رد  فاصوا  نیا  دوجوم  نایعیـش  رد  هک  مولعم  اجک  زا  طیارـش ، نآ  رابتعا  ضرف  هب  و  دـشاب ؟
، تسا هدـش  عقاو  ناشیا  تبیغ  العف  میناد و  یم  بجاو  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  لصا  نوچ  ام  هک : تسا  نیا  دـیفم  موحرم  خـساپ 

دوجو دـنا ، هدـشن  قّقحم  زونه  مزال  فاصوا  اب  دادـعت  نآ  مییوگب  هک  نیا  زج  یهار  دـشاب ، حیحـص  روکذـم  ثیدـح  هک  نیا  يارب 
(1) .درادن

یمتح دوش ، یم  بجاو  ناـشیا  روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  راـی  دوجو 313  اـب  هک  نیا  لـصا  لالدتـسا ، نیا  رد  هک  دوـش  یم  هظحـالم 
.تسا رظندروم  دادعت  نآ  ندشن  مهارف  اعطق  تبیغ ، )  ) روهظ مدع  ّتلع  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  ساسا  نیا  رب  هدش و  هتشاگنا 

روهظ دوش ، مهارف  مالّسلا  هیلع  ماما  يارب  رای  رگا 313  دنا  هتفگ  لیلد  هچ  هب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  لالدتسا  نیا  رد  هک  یلاکشا 
روهظ يارب  طرـش  نیا  تیافک  دـنا ؟ هدرک  تباث  ترـضح  روهظ  يارب  ار  دادـعت  نیا  ندوب  یفاک  طرـش  ایآ  دوش ؟ یم  بجاو  ناشیا 

نیا .درک  لالدتـسا  دنا ، هدشن  مهارف  زونه  دادعت  نیا  هک  نیا  رب  ترـضح  روهظ  مدع  فرـص  زا  ناوت  یمن  .دوش  تباث  القتـسم  دیاب 
 . .دنا هتفرگ  مّلسم  ضورفم و  ار  دننک  شتابثا  دنهاوخ  یم  هک  يزیچ  ینعی  دریگ ، یم  تروص  بولطم  هب  هرداصم  هک  تساج 
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تابثا يارب  .تسام  بولطم  نیا  دومرف ، دنهاوخ  روهظ  امتح  ترـضح  رظندروم ، دادعت  ندش  لماک  تروص  رد  هک  دوش  تابثا  دیاب 
.دنا هدـشن  لماک  زونه  رفن )  313  ) رظندروم دادـعت  سپ  دـنا ، هدرکن  روهظ  نونکات  ترـضح  نوچ  هک  تفگ  ناوت  یمن  بولطم  نیا 

رگا مییوگ : یم  میهد ، حیضوت  اه  هرازگ  قطنم  نابز  اب  ار  هلأسم  میهاوخب  رگا 

P= مالّسلا هیلع  ماما  يارب  رای  ندش 313  لماک 

Q= مالّسلا هیلع  نامز  ماما  ندرک  روهظ 

: تسا نیا  ام  بولطم  هاگ  نآ 

(Q-P =) درک دنهاوخ  روهظ  دنشاب ، هتشاد  رای  مالّسلا 313  هیلع  ماما  رگا 

: تسا نینچ  هدش ، رکذ  بولطم  نیا  تابثا  يارب  هک  یلیلد 

هب ( Q-P  ) هّیـضق تاـبثا  يارب  هـک  دوـش  یم  هظحـالم  -( P--Q =) هدـشن لماک  زونه  راـی  سپ 313  دـنا ، هدرکن  روـهظ  ترـضح 
، تسا زرا  مه  دوـخ  ضیقن  سکع  اـب  هّیطرـش  هّیـضق  ره  اـه  هرازگ  قـطنم  رد  هک  یلاـح  رد  .تـسا  هدـش  لالدتـسا  -( P--Q) هّیضق
دوش و یم  بوسحم  يژولوتوت )  ) ینامه نیا  کی  قوف  جاتنتسا  سپ  .دنشاب  یم  زرا  مه  -( P--Q  ) لیلد و  ( Q-P  ) لولدم نیاربانب 

.درادن یلالدتسا  شزرا  تّحص ، نیع  رد  هک  تسا  ( P-P  ) هلزنم هب 

هدومرف هچ  نآ  زج  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نتـسناد  حیحـص  يارب  یهار  هک  تسا  نیا  دیفم  موحرم  شیامرف  رگید  تمـسق 
یفاک طرـش  تروص  هب  ار  هّیطرـش  هّیـضق  ره  میناوت  یمن  الوصا  ام  هک  دش  نشور  تشذگ ، هک  یتاحیـضوت  اب  اّما  .درادن  دوجو  دنا ،

، هتکن نیا  هب  هّجوت  اب  .میشاب  هتشاد  ثحب ، دروم  هّیطرـش  هخلمج  زا  ریغ  يرگید  لیلد  هک  نیا  رگم  مینک ، انعم  یلات  يارب  مّدقم  ندوب 
نیا هب  .میوشب  دیفم  خیـش  موحرم  نانخـس  نتفریذپ  هب  روبجم  ات  دیآ  یمن  دوجو  هب  نآ  نتفریذپ  ثیدـح و  يانعم  رد  یلکـشم  چـیه 

.دوش یم  هداد  - میهدب وا  تسد  هب  یفعض  هطقن  هک  نآ  نودب  - مه فلاخم  یّنس  خساپ  بیترت 

نارای رفن  ثیداحا 313  هب  دانتسا  اب  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  ّلک  هجیتن 
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نوچ رگید  يوس  زا  .تسا  رظندروم  دادعت  نآ  ندـشن  مهارف  تبیغ  ّتلع  سپ  دـنا ، هدرکن  روهظ  ناشیا  نوچ  هک  مییوگب  ترـضح ،
روهظ ماگنه  ات  میناد و  یمن  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  میدرک ، لقن  هتـشذگ  رد  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  یثیداحا  حیرـص  هب 

ماما يارب  رای  ندـشن 313  مهارف  تبیغ ، یلـصا  ّتلع  هک  مینادـب  دودرم  ار  اعّدا  نیا  میناوت  یم  اعطق  سپ  دوش ، یمن  نشور  نامیارب 
نیا نوچ  اّما  دنشاب ، هدش  مهارف  - نونکات - خیرات لوط  رد  رظندروم  دادعت  نیا  هک  مینک  ضرف  میناوت  یم  نیاربانب  .تسا  مالّسلا  هیلع 

.دشاب هدادن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  مایق  نذا  زونه  دنوادخ  تسین ، روهظ  طرش  اهنت  رما 

روهظ يارب  رای  دوجو 313  طرش  یسررب 

ار رای  دوجو 313  هک  رظندروم ، ثیداحا  هعومجم  رد  هک  تسا  نیا  میوش  رّکذتم  اج  نیا  رد  دیاب  هک  يا  هتکن  نیرخآ  مراهچ : هتکن 
دراد هّیطرـش  هّیـضق  تروص  مه  هک  دراد  دوجو  ثیدح  کی  اهنت  دـنا ، هدرک  حرطم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  رد 

یم مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  سّدقم  دوجو  هرابرد  اتحارص  مه  و  تسا ) هدرک  صلخم  رای  دوجو 313  رب  ّبترتم  ار  روهظ  ارهاظ  ینعی  )
هک اج  نآ  ات  - مالّـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  ینومـضم  نینچ  هدـش و  لـقن  مالّـسلا  هیلع  هّمئـالا  داوج  ترـضح  زا  ثیدـح  نیا  .دـشاب 

هدش نآ  یعّدـم  دـیفم  خیـش  موحرم  هک  یثیدـح ، نینچ  دوجو  ضرف  رب  ار  هتـشذگ  هتکن  ام  .تسا  هدـشن  لقن  - هدومن عّبتت  هدـنراگن 
لآ مئاق  یفّرعم  زا  سپ  ناشیا  .مینک  یم  لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  شیامرف  ثحب ، لیمکت  يارب  نونکا  میدرک و  حرطم  دندوب ،

: دندومرف ناشیا  هینک  مسا و  هب  هراشا  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

یِـصاقَا نِم  ًالُجَر  َرَـشَع  َهَثالَث  ٍهَأُِمثالَث و  ٍرَدب : ِلهَا  ُهَّدِع  ِهباحـصَا  نِم  هیلا  ُعِمَتجَی  و]  ] ٍبعَـص ُّلُک  هل  ُّلِذَی  ُضرَالا و  هل  يوُطت  يّذلا  وه 
ُهَّدِعلا هذه  هل  تَعَمَتجا  اذاف   (1)« ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللَا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهّللَا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ُلوَق  کلذ  ِضرَالا و 

 . ُهّللا َرَهظَا  ِصالخِالا  ِلهَا  نِم 
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.َّلَج (1) َّزَع َو  ِهّللا  ِنذِِاب  َجَرَخ  ٍلُجَر  ِفالآ  ُهَرشَع  َوُه  ُدقِعلا و  هل  َلُمَک  اذإف  هَرمَا 

زا و]  ] ددرگ یم  راومه  شیارب  یتخـس  ره  و  دـیآ ) یمرد  شنامرف  هب   ) دوش یم  هدـیدرونرد  شیارب  نیمز  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا 
لج ّزع و  يادخ  شیامرف  نیا  دنوش و  یم  عمج  ناشیا  درگ  هب  نیمز  فارطا  زا  - رفن هدزیـس  دصیـس و  - ردب لها  دادعت  هب  شباحـصا 
نیا هک  هاگ  نآ  سپ  .تساناوت » يراک  ره  ماجنا  رب  دـنوادخ  انامه  دروآ ، یم  درگ  ار  امـش  همه  دـنوادخ  دیـشاب ، اـجره  : » هک تسا 

ناشیا يارب  رفن  رازه  هد  هک  هاگ  نآ  .دیامن و  یم  راکـشآ  ار  شترـضح  رما  ادخ  دنوش ، عمج  ناشیا  درگ  هب  صالخا  لها  زا  دادـعت 
.دنک یم  جورخ  لج  ّزع و  يادخ  نذا  هب  دوش ، لماک 

هک هرما » ُهّللا  َرَهظَا  صالخالا  لها  نم  هّدعلا  هذه  هل  تعمتجا  اذا  : » تسا هّیطرش  هلمج  نیا  رظندروم ، ترابع  فیرش ، ثیدح  نیا  رد 
.میروآ تسد  هب  ار  نآ  حیحص  قیقد و  يانعم  دیاب 

ناشیا رای  عامتجا 313  رب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  مّدقت 

هب و  لاعتفا » » باب زا  عمتجا »  » یبرع نابز  رد  .دوش  یم  هراشا  عمتجا »  » يوغل يانعم  هب  ادتبا  هلمج  نیا  قیقد  يانعم  ندـش  نشور  يارب 
((3)« هَعَمَج ُعِواطم  َعَمَتجا :  » (2) و ٍضَعب یلإ  هَضَعب  َّمَض  ًاعمج : َقِّرَفَتِملا  َعَمَج  دـنیوگ : یم   ) .دور یم  راک  هب  عمج »  » هعواطم ياـنعم 

یم انعم  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  .دنوش  همیمـض  رگیدکی  هب  دنیآ و  مه  درگ  يا  هدـنکارپ  روما  هک  دور  یم  راک  هب  یتقو  عامتجا »  » سپ
مه درگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  دادعت  نیا  هک  یتقو  : » دوش یم  انعم  نینچ  ُهَّدِعلا » هذه  هل  تعمتجا  اذا   » ریبعت هک  میریگب  هجیتن  میناوت 

ریبعت اب  زین  نیشیپ  ترابع  رد  هک  تسا  نیمز  طاقن  یصقا  فارطا و  زا  دادعت  نیا  ندمآ  مه  درگ  ندش و  عمج  دوصقم  ینعی  دنیآ ، »
.تسا هتفر  راک  هب  ِضرَالا » یِصاقَا  نِم  »

 . ای ندمآ  دوجو  هب  شیامرف ؛ نیا  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
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ماما يارب  صالخااب  نارای  زا  دادعت  نیا  شیادیپ  هب  دـنهاوخ  یمن  ترـضح  .تسین  یناعم  نیا  لاثما  ندـش و  تیبرت  ای  ندـش  دـّلوتم 
شیامرف .دنا  هتفگن  ینخس  دنا ، هدماین  دوجو  هب  زونه  ای  دنا  هدش  دوجوم  دارفا  نیا  هک  نیا  دروم  رد  دننک و  هراشا  مالّسلا  هیلع  نامز 

نیمز فارطا  زا  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  نارای  زا  دادعت  نیا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  روهظ  ماگنه  ثداوح  زا  یکی  هب  رظان  ترـضح 
يوس هب  هدـشن  روهظ  تقو  زونه  نوچ  اّما  دنـشاب ، هدـش  دوجوم  اهنیا  تسا  نکمم  لاـح  .دـنوش  یم  عمج  ناـشیا  دوجو  عمـش  درگ 

رد هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن  فاصوا و  زا  یکی  نیاربانب  .دنیاین  درگ  مارحلا  دجسم  هّکم و  رد  ترـضح 
.دزاس یم  رهاظ  ار  شتّجح  رما  دنوادخ  هنوگ  نیا  دنسر و  یم  ترضح  تمدخ  اجکی  ناشیا  نارای  زا  دادعت  نیا  تقو ، نآ 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  .تسا  هدـیدرگ  حرطم  روـهظ  زا  سپ  ثداوـح  زا  یکی  ناوـنع  هب  رما  نـیا  يددـعتم  ثیداـحا  رد 
: دنا هدومرف  صوصخ 

(1) .ٌثُوُیل مهُّلُک  ًالُجَر  َرَشَع  َهثالَث  ٍهَأُِمثالَث و  مه  َتولاط و  ِباحصَا  ٍرَدب و  ِلهَا  ِهَّدِع  یلع  ُهباحصَا  هیلا  ُعِمَتجَت  َماق  اذا 

، دنتسه رفن  هدزیس  دصیس و  تولاط  نارای  ردب و  لها  دادعت  هب  هک  ناشیا  باحصا  دننک ، روهظ  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) یتقو
.دنتسه عاجش )  ) ناریش یگمه  هک  دنیآ  یم  درگ  ناشیا  دزن 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هراب  نیا  رد  رگید  شیامرف 

نَم مُهنِم  ِهَیِولَالا  ُباحصَا  مُهَف  ِفیرَخلا  ِعَزَفَک  ٌعَزَق  َرَشَع  َهَثالَث  ِهأُمثالثلا و  ُهََتباحَـص  َُهل  تَحیتُاَف  ِّیناربِعلا  ِهِمـسِاب  َهللا  اعَد  ُمامالا  َنُِذا  اِذا 
ُهللا مُِکب  ِتأَی  اونوکت  امنیأ   » ُهَیآلا ِهِذـه  َتلََزن  مهیف  ...ًاراهَن َو  ِباحَـسلا  ِیف  ُریـسَی  يُری  نَم  مُهنِم  َهَّکَِمب َو  ُِحبـُصیَف  ًالَیل  هِشاِرف  نِم  ُدَـقُفی 

(2) «. ًاعیمج

دصیـس و نآ  یپ  رد  دـناوخ ، یم  شا  يربع  مسا  هب  ار  دـنوادخ  دوش ، هداد  روهظ )  ) هزاجا مالـسلا ) هیلع  رـصع   ) ماما هب  هک  یماگنه 
.3 ياه هراپ  نوچمه  ناشیا -  رای  هدزیس 
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اهنآ زا  یخرب  .دنتـسه  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) رادمچرپ نارای  اهنیا  .دنیآ  یم  درگ  ترـضح  نآ  دزن  دندنویپ - یم  مه  هب  هک  يزیئاپ  ربا 
یم هدـهاشم  تکرح  لاح  هب  اهربا  نایم  زور  رد  اهنآ  زا  رگید  یخرب  دنـسر و  یم  هّکم  هب  حبـص  هدـش و  دـیدپان  ناشرتسب  زا  هناـبش 
یم ار  امـش  همه  دـنوادخ  دیـشاب ، اجره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لزان  نارادـمچرپ )  ) ناـشیا صوصخ  رد  همیرک  هیآ  نیا  ...دـندرگ 

« .دروآ

هنوگنیا ًاعیمج  هللا  مکب  ِتأی  اونوکت  امنیَا  هفیرش : هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  زا  بلطم  نیمه 
: تسا هدش  لقن 

(1) .ِنادُلبلا ِعیمَج  نِم  اِنتَعیش  َعیمج  ُهللا  ُعَمجَی  انُِمئاق  َماق  ول  نَا  ِهللا  کلذ و  و 

وا يوس  هب  اه  نیمزرـس  همه  زا  ار  ام  نایعیـش  همه  دـنوادخ  دـیامن ، مایق  ام  مئاـق  هاـگره  هک  تسا  نینچ  ادـخ -  هب  مسق  رما -  نیا  و 
.دومرف دهاوخ  عمج 

نیمه هب  .دهد  یم  خر  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  ماما  روهظ  يادتبا  رد  هک  دـنراد  يا  هثداح  هب  هراشا  ثیداحا  نیا  هک  تسا  نشور 
« ماق  » طرش باوج  ناونع  هب  ناشیا  دزن  ترضح  نارای  عامتجا  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  رد  تهج 
زا سپ  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  هک  تسا  هدش  حیرصت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ثیدح  رد  نینچ  مه  .تسا  هدش  رکذ 

.دنیآ یم  درگ  همّرکم  هّکم  يوس  هب  ناشیا  دوخ  ياعد  هب  روهظ  نذا 

تفرگ هجیتن  نآ  زا  ناوت  یمن  اذل  دـنک ، یم  هراشا  روهظ  زا  سپ  هثداح  نیمه  هب  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ثحب  دروم  ثیدـح 
دنوادخ بناج  زا  هاگره  هک  تفگ  دیاب  هکلب  .تسا  ناشیا  رای  هدزیس  دصیس و  ندش  عمج  هب  طورشم  فقوتم و  ترـضح  روهظ  هک 

.دنوش یم  عمج  هّکم  رد  ناشیا  رادمچرپ  نارای  ترضح  دوخ  ياعد  هب  یکدنا  هلـصاف  هب  دوش ، هداد  روهظ  نذا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
.8: دشاب یم  بش  کی  نامز  فصن  هزادنا  هب  هدش ، لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یشیامرف  رد  هلصاف  نیا 
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(1) .َهَّکَم یلا  ٍهَلَیل  ِفِصن  یف  اهبِرغَم  ِسمَّشلا َو  ِعَلطَم  نِم  َنوُعِمَتجَی  مّهنِا 

.دننک یم  عامتجا  هّکم  رد  بش  فصن  کی  تّدم  رد  ایند  برغ  قرش و  زا  اهنیا 

( ناشتماما نوچمه   ) اهنآ ياهاپ  ریز  نیمز  هکلب  تسین ، فراعتم  يداـع و  تروص  هب  هاـتوک  ناـمز  نینچ  رد  ناراـی  نیا  ندـش  عمج 
داوج ماما  ریباعت  نامه  هک  مینک  یم  هظحالم  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  یم  ناسآ  لهـس و  ناشیا  رب  اه  یتخـس  همه  دوش و  یم  هدیچیپ 
يارب ًانیع  بعَـص ) ُّلک  ُّلِذَـی  ُضرالا و  هل  يوُطت   ) دـنا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مئاق  قح  رد  هک  مالـسلا  هیلع 

تمدخ ناشیا  عامتجا  زا  سپ  و  تسا : هدش  لقن  مالـسلا - هیلع  قداص  ماما  ناشفیرـش -  ّدج  نابز  زا  مه  ناشیا  رای  هدزیـس  دصیس و 
عامتجا رب  ترـضح  روهظ  مّدقت  - انعم نیا  هرما . ) هّللا  رهظا   ) دیامرف یم  راکـشآ  ار  ترـضح  روهظ  دنوادخ  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  حضاو  تروص  هب  - ناشیا نارای 

(2) .ٍبعَص ُّلُک  ُلَّلَُذی  ُضرَالا و  مَُهل  يوُطت  ِِهتَرُصِنل  َنوُهَّجوَتَیَف  َهَّکَِمب  ُهَروُهُظ  کلذ  َدنِع  َنوفِرعَیَف 

یم هدیچیپ  اهنآ  يارب  نیمز  .دنباتـش  یم  وا  يرای  هب  سپ  دـنوش ، یم  هاگآ  هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  زا  نامز ، نآ  رد 
.ددرگ یم  ناسآ  ناشیارب  اه  یتخس  همه  دوش و 

.تسا مّدقم  ناشیا  نارای  عامتجا  رب  هّکم ، رد  ترضح  روهظ  هک  دوش  یم  هدافتسا  تحارص  هب  مه  ثیدح  نیا  زا 

ماـقم رد  هجو  چـیه  هب  ثحب  دروم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  ثحب  نیا  عومجم  زا  هک  يا  هجیتـن 
دوجوم اهنآ  رگا  هک  يروط  هب  تسا  ترـضح  روهظ  بوجو  طرـش  صالخااب ، رای  ندش 313  مهارف  هک  دـنا  هدوبن  بلطم  نیا  نایب 

.دش دهاوخ  بجاو  مالسلا  هیلع  ماما  رب  روهظ  دنوش ،

دادعت 313 ندوبن  تبیغ ، ّتلع   » هک اعّدا  نیا  يارب  یّلحم  چیه  رگید  مالّسلا ، هیلع  داوج  ماما  شیامرف  حیحـص  يانعم  ندش  نشور  اب 
..دنام یمن  یقاب  تسا » مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  صالخااب  رای 
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: مینک اعّدا  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ثیدـح  هب  دانتـسا  اب  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هجیتن  ثحابم  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن 
یناسک  (1) « . تسا هدشن  مهارف  ترـضح  يارب  صالخااب  رای  نونکات 313  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  زا  يدامتم  ياهلاس  تشذـگ  اب  »

یمن هتـشذگ  ثحابم  هب  هّجوت  اب  اّما  تسا ، نونکات  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندرکن  روهظ  ناشلیلد  اـهنت  دـننک  یم  ییاـعّدا  نینچ  هک 
بولطم هب  هرداصم  هک  ارچ  مینک ، لالدتـسا  صالخااب  رای  دادعت  نآ  ندشن  مهارف  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ )  ) روهظ مدع  زا  میناوت 

 . .درادن بلطم  نیا  رب  یتلالد  چیه  زین  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ثیدح  هوالع  هب  دوب و  دهاوخ 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ییادیپ  زمر  موس : شخب 

هراشا

، تبیغ نارود  نتفای  نایاپ  هک : مییامن  یـسررب  ار  بلطم  نیا  دـیاب  نونکا  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  لـلع  هراـبرد  ثحب  زا  سپ 
ایآ نینچمه  تسیچ ؟ مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عفر  يارب  مزال »  » طیارـش رگید : ریبعت  هب  اـی  تسا ؟ یطیارـش  هچ  قّقحت  هب  طونم 
رد هک  مینک  مکح  هاگ  نآ  مینک و  یّقلت  ترـضح ، روهظ  يارب  یفاک »  » طیارـش ای  طرـش  ناونع  هب  ار  لماع  دـنچ  ای  کـی  میناوت  یم 

؟ دنیامرف روهظ  دیاب  ناشیا  اهنآ ، قّقحت  تروص 

یـضعب .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  فلتخم ، ياـهتروص  هب  ّتیودـهم  عوضوم  هب  طوـبرم  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  عوـضوم  ود  نیا 
یتانایب هکلب  دنرادن ، یلقن  هبنج  امیقتسم  مه  اه  خساپ  زا  یخرب  دنهد و  خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  ثیداحا )  ) یلقن لیالد  اب  دنا  هتـساوخ 
یسررب ار  یلقن  ياه  خساپ  ادتبا  ام  .دنا  هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  دّیؤم  ناونع  هب  یلقن  ّهلدا  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یلقع  ارهاظ 

.تخادرپ میهاوخ  دنراد ، مه  ندوب  یلقع  هیعاد  هک  یلقنریغ  ياه  خساپ  هب  سپس  مینک و  یم 
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تبیغ عفر  يارب  یفاک  ای  مزال  طیارش  دوجو  رب  ییاعّدا  یلقن  هّلدا  یسررب  لصف 1 :

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  صالخااب  رای  دوجو 313  هّیرظن 

ناراـی هک  تسا  نیا  دوـش  یم  حرطم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تـبیغ  نارود  نتفاـی  ناـیاپ  يارب  هـک  یطرـش  نیرتروهـشم  نـیلّوا و 
روهظ دسرن ، دادعت  نیا  هب  ناشیا  نارای  رگا  هک  يروط  هب  .دنوش  مهارف  ترضح  نآ  يارب  ردب  گنج  باحـصا  دادعت  هب  یـصالخااب 

.دومرف دنهاوخن 

: دنیوگ یم 

رفن هدزیس  دصیـس و  لقاّدح  ات  دنا : هدومرف  ددرگ ، مهارف  شروهظ  طیارـش  ات  مینک  لمع  دیاب  میراد و  یفیاظو  وا  تبیغ  نامز  رد  ام 
! درک دهاوخن  روهظ  وا  دنوشن ، عمج  صلخم  حلاص و  ناگدنب  زا 

: دوش یم  هتفگ  مه  یهاگ 

هب مظعالا  هّللا  هّیقب  ترضح  نارای  ناکاپ ، لسن  زا  هک  نامز  نآ  ات  دنامب ، یقاب  ّتیمورحم  رد  ترـضح  نآ  لاّعف  روضح  زا  رـشب  . . . 
.(1) .دننک هماقا  ار  ترضح  نآ  دنیآ و  دوجو 
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یفّرعم رفن  ار 313  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هیلّوا  نارای  دادعت  هک  دـنراد  رظن  یثیداحا  هب  دـننک ، یم  حرطم  ار  هّیرظن  نیا  هک  یناسک 
مالّسلا هیلع  ماما  روهظ  يارب  مزال  طرـش  دادعت ، نیا  ندمآ  دوجو  هب  هک  دنا  هدیمهف  نینچ  ثیداحا  نآ  زا  ناراوگرزب  نیا  دنا ، هدرک 

یم دادـعت  نیا  ندـشن  مهارف  رـضاح ، نامز  اـت  ار  ناـشیا  روهظ  مدـع  ّتلع  - میدروآ یلبق  شخب  رد  هک  ناـنچ  - مه يرایـسب  تسا و 
: میوش یم  رّکذتم  ار  هتکن  دنچ  هّیرظن ، نیا  هب  خساپ  رد  .دنناد 

؟ مزال طرش  ای  یفاک  طرش  رفن ، دوجو 313 

رفن روهظ 313  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هیلّوا  ناراـی  دادـعت  هک  دـننک  یم  تلـالد  نیا  رب  يدّدـعتم  ثیداـحا  هک  نیا  لّوا 
ناونع هب  ار  دادعت  نیا  ندوب  اهنیا ، رثکا  هک  میداد  حیـضوت  میدرک و  لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  ییاه  هنومن  هتـشذگ  شخب  رد  .دنتـسه 

نیا ندـش  عمج  هب  رظان  تسا ، هدـش  ناـیب  هّیطرـش  هّیـضق  تروص  هب  هک  مه  يدراوم  نآ  دـنا و  هدرکن  حرطم  ترـضح  روهظ  طرش 
.دشاب یمن  نارای  نیا  ندمآ  مهارف  هب  طورشم  هجو ، چیه  هب  روهظ  دوخ  دشاب و  یم  ترضح  روهظ  مالعا  زا  سپ  دادعت 

نینچ اهنآ  دافم  عوضوم ، نیا  رد  هّیطرش  يایاضق  دوجو  ضرف  هب  هک  میهد  یم  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ثحب  ندش  رت  نشور  يارب  نونکا 
تفگ ناوت  یم  رثکاّدح  تروص  نیا  رد  دننک . » یم  روهظ  ناشیا  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  صالخااب  رای  رگا 313  : » دوش یم 

انعم نیا  نالطب  هتشذگ ، شخب  رد  ام  هک  تسا  هتسناد  ترضح  روهظ  يارب  یفاک  طرش  ار  صالخااب  رای  دوجو 313  هّیضق ، نیا  هک 
يارب مزال  طرش  ار  دادعت  نیا  دوجو  تسا ، حرطم  یلعف  ثحب  رد  هک  ییاعّدا  اّما  .میتخاس  نشور  نآ ، رب  ار  هّیضق  نیا  تلالد  مدع  و 

.دنرادن رما  نیا  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  دوجو - ضرف  هب  - هّیطرش يایاضق  نیا  هک  یلاح  رد  دناد ، یم  روهظ 

هیلع ماما  رگا  : » دشاب تروص  نیا  هب  هّیطرـش  هّیـضق  دیاب  دشاب ، ناشیا  روهظ  يارب  مزال  طرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  رای  دوجو 313  رگا 
طرـش نآ ، زا  میناوت  یم  دشاب ، هدمآ  ثیداحا  رد  يا  هّیـضق  نینچ  رگا  دننک » یمن  روهظ  دنـشاب ، هتـشادن  صالخااب  رای  مالّسلا 313 

مزال
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یلبق هّیطرش  هّیضق  زا  تسا و  هدشن  دراو  ثیداحا  رد  اقلطم  يریبعت  نینچ  یلو  مینک ، طابنتسا  ترضح  روهظ  يارب  ار  رای  ندوب 313 
: مییوگب میناوت  یم  میهد ، حیضوت  اه  هرازگ  قطنم  دامن  زا  هدافتسا  اب  ار  بلطم  میهاوخب  رگا  .دوش  یمن  هدافتسا  انعم  نیا  زین 

رگا

P= مالّسلا هیلع  ماما  يارب  صالخااب  رای  دوجو 313 

Q= مالّسلا هیلع  ماما  روهظ 

: هاگ نآ 

(Q-P =) دننک یم  روهظ  دنشاب ، هتشاد  رای  مالّسلا 313  هیلع  ماما  رگا 

لکش نوچ  دننک » یمن  روهظ  دنشاب ، هتـشادن  رای  مالّـسلا 313  هیلع  ماـما  رگا  : » هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن   (1) هّیطرش هّیضق  نیا  زا 
نآ هب  يا  هّیطرـش  ياـیاضق  دوـجو  ضرف  هب  سپ  .تسین  زرا  مـه  ( Q-P) هّیضق اب  هّیـضق  نیا  و  -( Q--P : ) تسا نـینچ  نآ  یقطنم 

.دوش یمن  هدافتسا  ترضح  روهظ  يارب  مزال  طرش  ناونع  هب  صالخااب  رای  دوجو 313  اهنآ  زا  دننک ، یم  انعم  الومعم  هک  ینومضم 

یم حرطم  ثیداحا ، لولدم  ساسارب  ار  دوخ  دقن  لیلد ، نیمه  هب  ام  دراد و  یلقن  هبنج  افرـص  ثحب ، دروم  ياعّدا  هک  دوشن  شومارف 
.تسا ناشیا  يارب  راـی  ندـمآ 313  مهارف  ترـضح ، روهظ  طرـش  هک  درک  اعّدا  ناوت  یمن  ثیداـحا  تلـالد  ورملق  زا  جراـخ  .مینک 

، ضرف هب  رگا  هّتبلا  .مینک  دقن  یـسررب و  ار  هلأسم  لقع ، هاگدید  زا  میهاوخب  هک  درادـن  یلقع  هبنج  هجو  چـیه  هب  اعّدا  لصا  نیاربانب 
نیاربانب .تسا  هّیلقع  تّالقتسم  ورملق  زا  جراخ  رما ، نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هاگ  نآ  دهدب ، یلقع  هغبص  اعّدا  نیا  هب  دهاوخب  یـسک 

 . .تسین هتفریذپ  ساسا  زا  عوضوم  نیا  رد  یلقع  ياعّدا  هنوگ  چیه 

277 ص :
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صالخااب رای  دّلوت 313  رب  روهظ  فّقوت  مدع 

اهنیا هک  تفگ  ناوت  یمن  دشاب ، ناشیا  روهظ  يارب  مزال  طرش  ترضح ، يارب  صالخااب  رای  دوجو 313  هک  نیا  ضرف  هب  مود : هتکن 
.دبای همادا  دیاب  اهنآ  ندمآ  ایند  هب  ات  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دنا و  هدشن  ّدلوتم  زونه 

دادـعت نیا  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  لیلد  اهنت  میتفگ - لبق  شخب  ياـهتنا  رد  هک  ناـنچ  - ـالّوا تسا : زیچ  ود  بلطم ، نیا  رب  اـم  لـیلد 
حرطم ّالدتـسم  ناشیاعّدـم  رب  ار  لیلد  نیا  تلالد  مدـع  هک  یلاح  رد  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  مدـع  دـنا ، هتفاین  دـّلوت  نونکاـت 

هب ّقلعتم  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  صالخااب  رای  نیا 313  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  یلقن  دـهاوش  ایناث  .میدرک 
هدش و ّدلوتم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  لبق  یّتح  اهنآ  زا  یخرب  دنتسه و  خیرات  لوط  رد  اهنامز  همه 

هدیزگرب یعقاو ، ناناملسم  نایم  زا  يدامتم  نورق  لوط  رد  هک  دنشاب  یم  مالسا  تّما  زا  هّیقب  دنا و  هتفر  ایند  زا  دوخ  رمع  ّیط  زا  سپ 
دوعوم يدهم  نارای  ردص  رد  نتفرگ  رارق  يارب  ار  دوخ  تقایل  هک  دنتسه  نارود  ره  ياه  نیرتهب  اه و  هدش  باختنا  اهنیا  .دنوش  یم 

.دنا هدناسر  تابثا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع 

هب رب  فّقوتم  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  : » درک اعّدا  ناوت  یمن  هک  دوش  نشور  ات  مینک  یم  لقن  اج  نیا  رد  ار  دـهاوش  نیا  زا  یخرب  اـم 
هتشذگ ياهنامز  رد  اهنآ  زا  يدادعت  لقاّدح  ای  نانآ  رثکا  ای  ناشیا  همه  اسب  هچ  میناد ، یمن  ام  .تسا » ناکاپ  لسن  زا  اهنیا  ندمآ  ایند 

ایند هب  لاعتم  يادـخ  تردـق  نذا و  هب  اـت  دنـشکب  ار  ناـشماما  روهظ  راـظتنا  خزرب ، رد  نونکا  دنـشاب و  هتفر  اـیند  زا  هدـمآ و  اـیند  هب 
نارود نتفای  نایاپ  سپ  .دـنوش  لئان  - هدوب مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يرای  انامه  هک  - ایند رد  دوخ  يوزرآ  نیرتالاب  هب  دـننک و  تعجر 

.دندرگرب ایند  هب  ات  دنتسه  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  رظتنم  ناشیا  زا  يرایسب  هکلب  تسین ، صالخااب  رای  ّدلوت 313  هب  طورشم  تبیغ ،

لقاّدح میرک  نآرق  رد  .تسا  هدش  حرطم  دشاب ، یم  هعیش  تاداقتعا  تاّیرورض  زا  هک  تعجر »  » ثحب رد  عوضوم  نیا  یلقن  دهاوش 
هب هک  تفرگ  غارس  ناوت  یم  هیآ   70
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رد هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یـسلجم  همّـالع  موحرم  ثیدـحلا ، ملع  مظعا  داتـسا  مه  تاـیاور  دروم  رد   (1) .دوش یم  ریـسفت  تعجر 
: دیامرف یم  تعجر  هرابرد  دوخ  ثحب 

ثیدـح تسیود  هب  کیدزن  هک  يزیچ  هب  تبـسن  هدومن ، رواب  ار  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ّتیناّـقح  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 
، تعجر ثحب  ثیداحا  رگا  .دـیامن و  کش  دـنا ، هدرک  لقن  نآ  هرابرد  دامتعادروم ، گرزب و  يوار  لهچ  زا  شیب  قیرط  زا  حـیرص 

(2) .دومن رتاوت  ياعّدا  ناوت  یمن  يرگید  عوضوم  چیه  رد  دنشابن ، رتاوتم 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  رای  زا 313  یخرب  یفّرعم 

: مییامن یم  یسررب  حرطم و  ار  ثحب  دروم  دهاوش  زا  هنومن  دنچ  نونکا  مکحم ، ساسا  نیا  هب  ءاکّتا  اب 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیّذلا یسوم  ِموَق  نِم  َرَشَع  َهَسمَخ  ًالُجَر  َنیرشِع  ًهَعبَس و  ِهَبعَکلا  ِرهَظ  نِم  َجَرخَتسا  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدّمحم  ِلآ  ُِمئاق  َماق  اِذا 
َهَناجُد ابأ  یسرافلا و  َناملَس  َنوَعِرف و  ِلآ  َنِمؤم  یسوم و  َّیِصَو  َعَشُوی  ِفهَکلا و  ِباحـصَا  نِم  ًهَعبَـس  نُولِدعَی و  هب  ِّقحلاب و  َنوُضقَی 

(3) .رتشالا َِکلام  يراصنالا و 

موق زا  رفن  هدزناپ  دزاس : یم  جراخ  ار  رفن  تفه  تسیب و  هبعک  تشپ  زا  دنک ، مایق  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  مئاق  یتقو 
ّیصو عشوی  ترضح  فهک و  باحصا  زا  رفن  تفه  دننک و  یم  تلادع  يارجا  تواضق و  قح  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

.رتشا کلام  يراصنا و  هناجد  وبا  یسراف و  ناملس  نوعرف و  لآ  نمؤم  مالّسلا و  هیلع  یسوم 

عـشوی ترـضح  دننام  یخرب  دنا و  هدوب  دوخ  نامز  ناگدیزگرب  اه و  نیرتهب  دنا ، هدش  هدرب  مان  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  هک  يدارفا 
 . تشپ زا  نتخاس  جراخ  هبعکلا » رهظ  نم  جارختسا   » ریبعت .دنا  هتشاد  دنوادخ  يوس  زا  يربمغیپ  هدیزگرب  ماقم  نون  نب 

279 ص :

مهیلع یحو  نادـناخ  همیرک  تلود  اـی  تعجر   » دنمـشزرا باـتک  هب  دـنناوت  یم  عوـضوم  نیا  رد  لّـصفم  قـیقحت  هب  نادـنمقالع  - 1
.دنیامن هعجارم  يزاریش  یمداخ  دّمحم  موحرم  هتشون  مالّسلا »

ص 122 و 123. ج 53 ، راونالا ، راحب  - 2
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یم زاغآ  هبعک  هناخ  زا  هک  - روهظ يادتبا  رد  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هیلّوا  نارای  ءزج  اهنیا  هک  دـهد  یم  ناشن  هبعک 
.دنریگ یم  رارق  ترضح  نآ  نارای  نارس  هرمز  رد  دنوش و  یم  رضاح  ناشیالوم  تمدخ  - دوش

رد دنا و  هدرب  مان  ار  دادقم »  » بانج نوعرف ، » لآ  نمؤم   » ياج هب  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ثیدح  نیمه  هیبش 
: دنا هدومرف  ثیدح  نایاپ 

(1) .ًاماّکُح ًاراصنَا و  ِهیَدَی  َنَیب  َنُونوُکَیَف  ... 

.دنشاب یم  نارس )  ) نامکاح نارای و  مالّسلا ، هیلع  ماما  روضح  رد  اهنیا  سپ  ....

ثیدـح رد  .دنتـسه  ترـضح  صالخااب  نارای  رفن  ناـمه 313  ینعی  هیلّوا  هورگ  ءزج  دارفا  نیا  هـک  دـهد  یم  ناـشن  ماّـکح »  » ریبـعت
(2) .دروخ یم  مشچ  هب  يراصنا » رباج   » بانج مان  ناملس ، ياج  هب  رفن  نیا 27  نایم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید 

ندـمآ دـیدپ  رب  فّقوتم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ندـش  نشور  اـه  هنومن  نیا  رکذ  زا  ضرغ  يورره ، هب 
ناشیا هیلّوا  نارای  نآ ، لابند  هب  هدش و  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیامرف ، هزاجا  دنوادخ  هاگره  هکلب  تسین ، ناشیا  صالخااب  رای   313
تعجر ناشماما  يرای  يارب  دنا و  هتفر  ایند  زا  لبق ، اهنرق  هکلب  اهلاس  دارفا ، نیا  زا  یهورگ  لقاّدح  تسویپ و  دـنهاوخ  شترـضح  هب 

روهظ دنا و  هدـماین  ایند  هب  زونه  رفن  هّیقب 313  ثیداحا ، رد  هدش  هدربمان  دارفا  زا  ریغ  هک : دـنک  اعّدا  یـسک  رگا  لاح  .درک  دـنهاوخ 
نیا زا  رفن  دنچ  هک  میرادن  یعالّطا  ام  تسا و  لیلد  یب  الماک  اعّدا  نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد  تساهنآ ، دوجو  هب  طورشم  ترـضح ،

هن - یلیلد چیه  نودب  میناوت  یمن  ار  لوهجم  رما  کی  .دنـشاب  ناگدننک  تعجر  ءزج  اهنآ  همه  اسب  هچ  دنا ، هدـماین  ایند  هب  زونه  دارفا 
.مینادب مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  مزال  طرش  - یلقن هن  یلقع و 

« روهظ يارب  یفاک  مزال و  طرش  مدرم ، تساوخ   » يروئت

: . دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  روهظ  مزال  طرش  صوصخ  رد  هدش  حرطم  يروئت  نیمود 

280 ص :
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(1) .دننک یمن  مایق  هب  مادقا  نامدرم  تساوخ  نودب  یهلا  ججح 

اهنآ یـسررب  لقن و  هب  هدـنیآ  لصف  رد  ام  دراد و  یلقع  تروص  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  اـعّدا  نیا  يارب  یفلتخم  لـیالد 
یم .تسا  هّیقـشقش  هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیاـمرف  زا  یتمـسق  لـیلد ، نیرت  مهم  یلقن ، ّهلدا  زا  اـّما  .تخادرپ  میهاوخ 

: دنیوگ

ریما .دـندرگ  ترـضح  نآ  هماـقا  هداـمآ  یهورگ  دـیاب  تسا و  ناـمدرم  شود  رب  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  تموـکح  هدـمع  شخب 
: دنیامرف یم  هّیقشقش  هبطخ  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

یلع اوُّراُقیال  نَا  ِءامَلُعلا  یلع  ُهّللا  َذَـخَا  ام  ِرِـصانلا و  ِدوُجُِوب  ِهَّجُحلا  ُماِیق  ِرِـضاحلا و  روُضُح  َول ال  َهَمَـسَنلا  َءََرب  َهَّبَحلا و  َقَلَف  يذـّلا  امأ و 
.اِهلَّوَا ِسأِکب  اهَرِخآ  ُتیَقََسل  اِهبِراغ و  یلع  اهَلبَح  ُتیَقلَأل  ِمُولظَملا  ِبَغَس  ِِملاظلا و ال  ِهَّظِک 

تّجح مایق  نم و  هناتـسآ ) رد   ) مدرم عامتجا  دوبن  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  نایم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیـشاب ! هاگآ 
هنسرگ ملاظ و  يریـس  رب  ات  هتفرگ  نایاناد  زا  یلاعت  يادخ  هک  یهلا  دهع  دوبن  رگا  و  تسا ) مزال   ) روای دوجو  تروص  رد  هک )  ) ادخ

تسخن هساک  هب  ار  تفالخ  رخآ  متخادنا و  یم  نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  نامسیر و  هنیآ  ره  دنوشن ، یضار  مولظم  ندنام 
(2) .مداد یم  بآ  نآ 

هیلع ماما  مایق  مزال  طرـش  نیرـصان ، دوجو  نیرـضاح و  روضح  هک  دـنا  هدرک  طابنتـسا  نینچ  فیرـش  هبطخ  نیا  زا  مرتحم  هدنـسیون 
ناشدوخ هراـبرد  افرـص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنچره  تسا ، ناـماما  همه  يارب  یّلک  هدـعاق  کـی  نیا  دـشاب و  یم  مالّـسلا 
تـساوخ نودب  یهلا  جـجح  يراب  : » دـنا هدروآ  نینچ  هبطخ ، زا  زارف  نآ  لقن  زا  سپ  هک  تسا  طابنتـسا  نیمه  لیلد  هب  .دـنا  هدومرف 

.(3)« دننک یمن  مایق  هب  مادقا  نامدرم 
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ص 15. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 1
« ، ملاظلا  » ياج هب   3 هبطخ هغالبلا  جهن  خـسن  رد  اّما  .میدروآ  ص 15  روهظ ، رـصع  رد  یتسه  لامک  باتک  زا  دـش  لـقن  هچ  نآ  - 2

ص 50) حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  هب : دوش  عوجر   ) .تسا هدمآ  مولظم » « ، » مولظملا  » ياج هب  و  ملاظ » »
ص 15. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 3
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« .دندرگ ترضح  نآ  هماقا  هدامآ  یهورگ  دیاب  : » دنا هتفگ  زین  دوخ  شیامرف  لوا  تمسق  رد 

نیا زا  ناشیا  دارم  رگا  .دنتسه  یناسک  هچ  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هدننک  هماقا  هورگ  زا  ناشیا  دوصقم  دید  دیاب  نونکا 
هزادنا هب  هتـشذگ  رد  دنا و  صالخااب  درف  نامه 313  اهنآ  سأر  رد  دنشاب ، مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هدیزگرب  ّصاخ و  نارای  هورگ ،

« دـیاب  » هک تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب  .تسناد  ترـضح  نآ  روهظ  مزال  طرـش  ناوت  یمن  ار  ناشیا  دوجو  هک  میدرک  لالدتـسا  یفاـک 
.دوش یمن  هدافتسا  یلقن  لیلد  چیه  زا  ي  دیاب »  » نینچ .دنیامرف  روهظ  ناشیا  ات  دندرگ  ترضح  نآ  هماقا  هدامآ  یهورگ 

ثحب ّلحم  نونکا  هک  تسا  یـضرف  نامه  دسر ، ) یم  رظن  هب  دیعب  هّتبلا  هک   ) دنـشاب مدرم  مومع  هدـننک ، هماقا  هورگ  زا  دارم  رگا  اّما 
ار يرگید  بلطم  یـسررب ، نیا  زاغآ  زا  شیپ  .میهد  رارق  یـسررب  دروم  ترـضح  روهظ  يارب  ار  نآ  ترورـض  موزل و  دیاب  تسام و 

تـساوخ تروص  رد  : » دـنیوگ یم  .مینک  یم  يروآدای  دوش ، یم  طابنتـسا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شیامرف  نیا  زا  یهاـگ  هک  مه 
هک تسا  رصانلا » دوجوب  هّجحلا  مایق   » ریبعت اعّدا  نیا  لیلد  .دوش » یم  بجاو  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  مایق  ناشیا ، یگدامآ  مالعا  مدرم و 

یمن یقاب  روهظ  مدع  دروم  رد  ناشیا  يارب  يرذع  عقاو ، رد  دوش و  یم  مامت  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  تّجح  نارای ، دوجو  اب  دنا : هدومرف 
(1) .تسه مه  ترضح  روهظ  يارب  یفاک  طرش  مزال ، طرش  رب  هوالع  مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  اعّدا  تقیقح  رد  .دنام 

.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  يارب  یفاک  مزال و  طرش  مدرم  روضح  هک  دوش  یم  نیا  اعّدم  ّلک  نیاربانب 

: . میزادرپ یم  هیرظن  نیا  یسررب  هب  نونکا 

282 ص :

تروص رد  ترـضح  روـهظ  بوـجو  نآ ، زا  هک  دـنا  هدوزفا  ار  يا  هلمج  هیقـشقش ، هبطخ  همجرت  رد  زین  مرتـحم  هدنـسیون  ناـمه  - 1
روای دوجو  تروص  رد  هک )  ) ادخ تّجح  مایق  .دوبن . .  رگا  دـنا : هدرک  همجرت  نینچ  ار  ترابع  ناشیا  .دوش  یم  هدافتـسا  روای  دوجو 

همجرت نیا  اّما  دنا ، هتسناد  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  رد  ار  هّجحلا »  » زا دوصقم  ارهاظ  تسا . ) مزال  )
رد هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  تّجح  مامتا  دوصقم  هکلب  دشاب ؛ یمن  مالّـسلا  هیلع  ماما  مایق  هّجحلا ، » مایق   » يانعم تسین و  حیحص 

.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  ثحابم ، همادا 
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ناشیا تفالخ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  تّیعضو  زا  يریوصت 

زا یفیک  ّمک و  هچ  رـصان ، دوجو  رـضاح و  روضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  نیا  دوـش  نشور  دـیاب  هک  یبـلطم  نیلّوا 
ناشیا اب  تعیب  يارب  مدرم  دـصرد  دـنچ  دادـعت و  هچ  دـید  دـیاب  ّتیمک  تهج  زا  .دـنا  هدرک  هدارا  ار  نارای  مدرم و  دوجو  روضح و 
مالّسلا هیلع  ماما  ترصن  ياعّدا  هک  اهنآ  همه  ایآ  .دندوب  يدارفا  هنوگچ  اهنآ  تسناد  دیاب  ّتیفیک  تهج  زا  دندرک و  یگدامآ  مالعا 

یم ماـما » ، » هملک یعیـش  ياـنعم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرم ، نآ  دـصرد  دـنچ  دـندوب ؟ ناـشیا  یعقاو  ناراـی  دنتـشاد ، ار 
ایآ دنتشادنپ ؟ یم  هعیش  اعقاو  ار  اهنآ  ای  دنتفریذپ  ار  تفالخ  دندوب ، بهذم  یّنس  هک  یتّیرثکا  رب  دامتعا  اب  ترضح  نآ  ایآ  دنتسناد ؟

؟ ریخ ای  هدوب  ّرثؤم  تفالخ ، لوبق  يارب  ناشیا  میمصت  رد  دارفا  نطاب  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ملع 

ناوت یمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  زا  یحیحـص  طابنتـسا  دوشن ، نشور  اهنآ  خـساپ  ات  هک  تسا  یتالاؤس  زا  یـشخب  اهنیا 
ریما اـب  تعیب  تساوـخرد  ناـمثع  تفـالخ  زا  سپ  هک  یطیارـش  رد  مدرم ، ّتیرثـکا  هک  دـیمهف  ناوـت  یم  خـیرات  هب  هعجارم  اـب  .درک 

ناناملـسم مراهچ  هفیلخ  ار  ناشیا  اهنآ  .دنتـسناد  یمن  ماما »  » هملک تسرد  يانعم  هب  ار  ترـضح  نآ  دـندرک ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
، تقیقح نیا  دهاش  .دندوب  لئاق  ّتیعورـشم  مالّـسلا ، هیلع  ریما  ترـضح  تفالخ  يارب  هتـشذگ  يافلخ  قایـس  کبـس و  هب  هتـسناد و 
زا دروم  تسیب  دودـح  رکذ  هب  نآ  رد  هدرک و  داریا  دوخ  تفالخ  نارود  يادـتبا  هرابرد  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ  زا  یکی 
: دندومرف .دننک  داجیا  يرییغت  اهنآ  رد  دنا  هتسناوتن  - هعماج یمومع  تفلاخم  رطاخ  هب  - هّتبلا هک  دنا  هتخادرپ  نیشیپ  يافلخ  ياهتعدب 

َول ِِهتَّنُِسل و  َنیرِّیَغُم  ِهِدهَِعل ، َنیِضقان  ِِهفالِِخل ، َنیدِّمَعَتُم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  َلوُسَر  اهیف  اوَُفلاخ  ًالامعَا  یلبَق  ُهالُولا  ِتَلِمَع  دق 
يدنُج یّنع  َقَّرَفََتل  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوسَر  ِدهَع  یف  َتناک  ام  یِلا  اهِعِضاوَم و  یِلا  اُهتلَّوَح  اهِکرَت و  یلع  ِساّنلا  ُتلَمَح 

هیلع هّللا  یّلص  ِهّللا  ِلوسَر  ِهَّنَس  َّلَج و  َّزَع َو  ِهّللا  ِباتِک  نِم  یتَماِما  َضرَف  یلضَف و  اُوفَرَع  نیّذلا  یتَعیـش  نِم  ٌلیلَق  وأ  يدحَو  یقبَا  یّتح 
.9(1) .ملس هلا و  و 

283 ص :

ص 59. ج 8 ، یفاک ، - 1
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یلاح رد  دنا ، هدیزرو  تفلاخم  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  نآ  رد  هک  دـنا  هداد  ماجنا  یلامعا  نم ، زا  شیپ  نامکاح 
نآ كرت  هب  ار  مدرم  - ضرف هب  - رگا نم  .دنتشاد و  ار  شتّنس  نداد  رییغت  ترضح و  نآ  تعیب  ضقن  ناشیا و  اب  تفلاخم  هب  دّمعت  هک 
یم زاب  دوب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هچ  نآ  هب  دوخ و  حیحص  ياه  هاگیاج  هب  ار  اهنآ  متشاد و  یماو  اهتعدب 

تلیضف و هک  منایعیـش  زا  یمک  هّدع  اهنت  ای  مدنام  یم  اهنت  مدوخ  هک  اج  نآ  ات  دندش  یم  هدنکارپ  نم  درگ  زا  منایرکـشل  مدنادرگ ،
.دنا هتفریذپ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  لج و  ّزع و  يادخ  باتک  ساسارب  ارم  تماما  موزل 

یمومع ّوج  یبوخ  هب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  تفالخ  شریذـپ  يادـتبا  هب  رظاـن  شیاـمرف ، نیا  هک  تسا  نشور 
تفلاخم راهظا  هک  - ار هتـشذگ  يافلخ  ياهتعدب  دنا  هتـسناوتن  هک  دـنا  هدومرف  اراکـشآ  ترـضح  .دـهد  یم  ناشن  ار  زور  نآ  هعماج 

مدرم مومع  شریذپ  مدـع  یناوتان ، نیا  ّتلع  .دـنیامرف  حالـصا  - دوب نید  رما  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يدـمع 
اب دـنا ، هدوب  ناشیا  رکـشل  رد  هک  یناسک  ناـمه  دـننک ، لـیمحت  اـهنآ  رب  ار  رما  نیا  دـنا  هتـساوخ  یم  رگا  هک  اـج  نآ  اـت  تسا  هدوب 

.دنا هتشاذگ  یم  ناشیاهنت  دنا و  هدرک  یم  تفلاخم  شترضح 

تماما هب  لئاق  - دـندیگنج یم  ناشیا  باـکر  رد  هک  - مالّـسلا هیلع  ریما  ترـضح  ناراـی  ّتیرثکا  هک  دوش  یم  مولعم  شیاـمرف  نیا  زا 
نینمؤملا ریما  دنتسه ، لئاق  هتشذگ  يافلخ  يارب  ّتنـس  لها  هک  یتماما  نامه  ناونع  هب  هکلب  دنا ، هدوبن  - شا یعیـش  موهفم  هب  - ناشیا

ای مدنام و  یم  اهنت  ای  دنا : هدومرف  ترضح  هک  دنا  هدوب  تیّلقا  رد  نانچ  ناشیا  نایعیش  .دنا  هتخانش  یم  مراهچ  هفیلخ  ار  مالّـسلا  هیلع 
.دنتسناد یم  ماما  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  ارم  هک  منایعیش  زا  یکدنا  هورگ  اب  مدنام  یم  یقاب  نم 

هفیلخ ناونع  هب  ناشیا  اب  هک  تسا  یناناملـسم  یمومع  ّتیعـضو  يایوگ  یبوخ  هب  هک  دنا  هدز  یلاثم  دوخ  شیامرف  ياهتنا  رد  ناشیا 
.دندرک تعیب 

ِلهَا ُضَعب  يدانَتَف  ٌهَعِدب ، ِِلفاوَنلا  یف  مُهَعاِمتجا  َّنَا  مُُهتمَلعَا  ٍهَضیرَف و  یف  ِّالا  َناضَمَر  ِرهَـش  یف  اوُعِمَتجَی  نَا ال  َسانلا  ُترَمَا  دََـقل  ِهّللا  َو 
یف ِهالَصلا  ِنَع  اناهنَی  َرَمُع ! ُهَّنُس  تَرِّیُغ  ِمالسِالا ! َلهَا  ای  یعَم : ُِلتاُقی  نَّمِم  يرکسَع 
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َِهلالَـضلا و ِهَِّمئَا  ِهَعاط  ِهَقرُفلا و  َنِم  ِهَّمُالا  ِهِذـه  نِم  ُتیَقل  ام  .يرکـسَع  ِِبناج  ِهَیِحان  یف  اوُرُوثَی  نَا  ُتفِخ  دـقل  و  ًاعُّوَطَت ! ُناـضَمَر  ِرهَش 
(1) .انَمَلَظ نَم  یلع  ُناعَتسُملا  ُهّللا  انِِّیبَن و  َدَعب  انیَقل  ام  ِِهتَُّما  نِم  ٍِّیبَن  ِتَیب  ُلهَا  َیَِقل  ام  ِراّنلا . . . ! یلا  ِهاعُّدلا 

تعامج هب  هک  مدرک  مالعا  اهنآ  هب  دنناوخن و  تعامج  هب  ار  بجاو  زامن  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  مسق  ادـخ  هب 
ّتنس مالسا ، لها  يا  دز : دایرف  دیگنج ، یم  نم  باکر  رد  هک  منایرکشل  زا  یکی  نامز  نآ  رد  .تسا  تعدب  یّبحتسم  زامن  ندناوخ 

مرکشل زا  يا  هشوگ  رد  هک  مدیـسرت  سپ  دنک ! یم  یهن  ناضمر  هام  رد  یّبحتـسم  زامن  ندناوخ  زا  ار  ام  یلع ) ! ) دنداد رییغت  ار  رمع 
يوس هب  هک  یناسک  یهارمگ و  نایاوشیپ  ربارب  رد  ناشتعاطا  زا  ناش و  ییادـج  زا  تّما ، نیا  زا  مدـید  اـه  هچ  .دـننک  اـپ  هب  یـشروش 

دنوادخ زا  دیدن و  شدوخ  تّما  زا  میدـید ، نامربمایپ  زا  دـعب  ام  ار  هچ  نآ  يربمغیپ ، چـیه  تیب  لها  .دـنناوخ . .  یم  مّنهج )  ) شتآ
.میوج یم  تناعتسا  دندیزرو ، متس  ام  رب  هک  یناسک  هیلع 

مالّسلا هیلع  ریما  ترضح  نارای  تفلاخم  عون  .هّیما  ینب  هیواعم و  زا  هن  تسا ، شدوخ  نایرکشل  زا  ترضح  نآ  ینارگن  هک  مینیب  یم 
دنداد یم  حیجرت  دنتساوخ - یم  ترضح  نآ  هک  - یهلا ياه  ّتنـس  رب  ار  هتـشذگ  يافلخ  ياهتعدب  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  ناشیا  اب 

اب هک  دوب  یمدرم  ّتیرثکا  ّتیعضو  نیا  .دندروآ  یمن  بات  ار  دوب  هدش  هتـسناد  عورـشم  مود ، هفیلخ  هیحان  زا  هچ  نآ  رد  رییغت  اذل  و 
.دندوب هدرک  تعیب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

رد هفوک  مدرم  .دـننک  لزع  تواـضق ، بصنم  زا  ار  حیرـش »  » دنتـساوخ ترـضح  نآ  هک  دوب  یناـمز  رد  لـیبق ، نیمه  زا  رگید  هنومن 
نآ زا  يزیچ  هک  میا  هدرک  تعیب  وت  اب  ام  تسا ! هدرک  بصن  ار  وا  رمع  اریز  نکم  لزع  ار  وا  : » دنتـشاد راهظا  راـک ، نیا  اـب  تفلاـخم 

(2) ! !« یهدن رییغت  دنا ، هدرک  رّرقم  رمع  رکب و  وبا  هک  ار  هچ 

 . مدرم یتقو  .دهد  یم  ناشن  نامز  نآ  رد  ار  هعماج  ّوج  رب  مکاح  ّتیعضو  ارجام  نیا 
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مینیب یم  ام  .تسا  نشور  مدرم  هّیقب  لاح  دنیامن ، راهظا  یتفلاخم  نینچ  - دوب مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تموکح  تختیاپ  هک  - هفوک
رمع هک  دیآ  یم  شیپ  لالدتسا  نیا  اب  دهد ، یم  شترضح  هب  ماش  تموکح  رد  ار  هیواعم  ياقبا  داهنشیپ  یتقو  زین  سابع » نبا   » یّتح

تّحص هب  ساّبع  نبا  دوخ  داقتعا  رگناشن  ای  هیـصوت  نیا  .تسا (1) هدرامگ  راید  نآ  تیالو  هب  ار  وا  شتفالخ  نارود  رد  باّـطخ  نب 
هیلع هتـشاد و  یگنهامه  مود  هفیلخ  اب  نانچ  هک  يّوج  دهد ، یم  ناشن  ار  هعماج  یمومع  ّوج  هک  نیا  لقاّدح  ای  هدوب و  رمع  ياهراک 
نبا رظنراهظا  .تسا  هدـید  یمن  رمع  ياهراک  اب  تفلاخم  رد  ار  ترـضح  نآ  حالـص  سابع  نبا  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

: دیوگ یم  .تسا  یندینش  هنیمز  نیا  رد  مه  دیدحلا  یبا 

رد فّرـصت  زا  هک  يدارفا  نوچمه  وا  هک  تفای  دـهاوخ  رد  دـنک ، هظحالم  شتفالخ  نامز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّتیعقوم  سکره 
مک دنتخانـش ، یم  تقیقح  هب  ار  وا  هک  يدارفا  اریز  .دسرب  تساوخ ، یم  دوخ  هچ  نآ  هب  تسناوت  یمن  دنا ، هدـش  عنم  شیوخ  لاوما 

دقتعم دنتـشادنپ و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رترب  ار  نیـشیپ  يافلخ  دنتـشادن و  وا  هب  دیاب ، هک  ار  يداقتعا  نآ  مدرم  ّتیرثکا  دندوب و 
يرترب هب  ناگتشذگ  رگا  هک  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  دیلقت  دوخ  ناگتـشذگ  زا  تسا و  تفالخ  [ رد مّدقت   ] هب ندوب  لضفا  هک  دندوب 

هارمه یبرع  تعاجش  تریغ و  رطاخ  هب  اهنآ  رثکا  و  .دندرک . .  یمن  مّدقم  ار  اهنآ  دنتشادن ، نیقی  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  نیشیپ  يافلخ 
دوب دقتعم  هچ  نآ  ندرک  راهظا  تأرج  دنک و  ارادم  اهنآ  اب  دوب  روبجم  مالّسلا  هیلع  ماما  هدیقع و  نید و  يور  زا  هن  دندیگنج  یم  وا 

(2) .تشادن

دوب یگرزب  گنج  هس  شنارای ، نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بوخ  نادـنچ  هن  ّتیعقوم  رب  هاوگ  نیرتهب  اـهنیا  همه  زا  هتـشذگ 
رد اهگنج  نیا  زا  یکی  یّتح  هک  یلاح  رد  دـنتخادنا ، هار  هب  ناـشیا  هیلع  ناـشتفالخ  هاـم  دـنچ  لاـس و  راـهچ  لوط  رد  ناناملـسم  هک 

نیلّوا هک  نیثکان )  ) لمج باحصا  لاثم  روط  هب  .دوب  هدادن  خر  تشذگ ، یم  نیـشیپ  يافلخ  تفالخ  نامز  زا  هک  یلاس  جنپ  تسیب و 
 . تعیب دنتخادنا ، هار  ناشیا  اب  ار  گنج 
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.دندرکن افو  ناشماما  اب  دوخ  دهع  هب  هک  دندوب  ینانکش 

تفالخ لوبق  رد  مدرم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دامتعا  مدع 

زا ترـضح  دارم  هک  تسا  نیا  لاؤس  ناـشنارای ، ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّصاـخ  ّتیعقوم  طیارـش و  هب  هّجوـت  اـب  نوـنکا 
ار دوخ  نامیپ  دـهع و  دـندرک ، تعیب  ناشیا  اب  هک  یناسک  ّتیرثکا  ایآ  دـندوب ؟ یناسک  هچ  ناشفیرـش  هبطخ  رد  رـصان »  » و رـضاح » »

یعقاو نارای  دنتـشاد ، ار  ناشیا  ترـصن  ياعّدا  هک  اهنآ  ایآ  دـنداد ؟ تفالخ  لوبق  هب  نت  اهنآ ، رب  هیکت  اـب  ترـضح  اـیآ  دنتـسکشن ؟
تسا و نشور  اهلاؤس  نیا  خساپ  درک ؟ دنهاوخ  ینکشدهع  اهنآ  هک  دنتسناد  یمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایآ  و  دندوب ؟ ترـضح 

يور یباسح  تسیاب  یمن  ییالقع ، يداع و  ياه  باسح  ساسارب  مالّـسلا ، هیلع  ماما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  اه  خساپ  عومجم  زا 
مه يداقتعا  هک  مظعا (1)- داوس  نآ  رب  دامتعا  يانبم  رب  ناشیا  فرط  زا  تفالخ  لوبق  نیاربانب  .دنـشاب  هدرک  زاب  ّتیرثکا  نآ  يراـی 

دوجوب هّجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  ـال  ول  : » دـندومرف هک  ار  ترـضح  مـالک  دـیابن  اـم  سپ  .تسا  هدوبن  - دنتـشادن ترـضح  نآ  هب 
لوبق هب  مادقا  دندرک ، هدهاشم  دوخ ، يرای  رب  ار  اهنآ  عامتجا  مدرم و  یگدامآ  نوچ  ناشیا  هک  مینک  لمح  انعم  نیا  رب  .رصانلا ، ». . 

: مییوگب ناراگنا  هداس  یخرب  دننام  ای  دندومرف  تفالخ 

ترصن و هک  یماگنه  اّما  .دندوب . .  بیاغ  یـسایس  روما  رد  دش ، لیمحت  ناشیا  رب  هک  یتّلع  هب  انب  هچرگا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.دش (2) روهظ  هب  لیدبت  یسایس  روما  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تبیغ  دیسر ، مدرم  يرای 

، مدرم نیا  ایآ  دنریگب ؟ تسد  هب  ار  تفالخ  اهنآ ، ترـصن  ساسارب  دنتـسناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـندوب  مدرم  مادـک 
زا یکی  وحم  رد  دوخ  ماما  اب  هک  دندوبن  ییاه  نامه  اهنیا  رگم  دنتشاد ؟ تفالخ  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هماقا  یگتـسیاش 

. ؟ دندیسرت دوخ  رب  اهنآ  شروش  زا  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  دندرک  تفلاخم  هنوگ  نآ  هتشذگ ، يافلخ  ياهتعدب 
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.مینادـب دـنوادخ  فرط  زا  صاخ  یتّیرومأم  هب  رظان  هیقـشقش ، فیرـش  هبطخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترابع  میراچان  سپ 
ياعّدا تماما ) تفالخ و  هب  تسردان  داقتعا  ساسارب  دنچره   ) مدرم ّتیرثکا  هک  - یطیارش نانچ  رد  دنا  هدوب  رومأم  ترضح ، ییوگ 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دنوادخ  نامیپ  دـهع و  نیا  .دـننک  لوبق  ار  اهنآ  تعیب  دـنریذپب و  ار  تفالخ  - دـندرک ار  ناشیا  ترـصن 

.تسا هدوب  ناشدوصقم  يرهاظ  طیارش  نیمه  قّقحت  هدعاقلا ، یلع  دنا ، هدنار  نابز  هب  تّجح  مایق  زا  نخس  رگا  هدوب و 

زا ناـشیا  دارم  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تراـبع  حیـضوت  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
رب زین  ناشیا  نینچ  نیا  دندرک و  یگدامآ  مالعا  ترـضح  نآ  يرای  يارب  هک  دـشاب  یمدرم  ّتیرثکا  رـصان ، دوجو  رـضاح و  روضح 

تـسد دـنراد ، ناشیا  يوس  زا  تفالخ  لوبق  رب  رارـصا  مدرم  زا  یناوارف  دادـعت  دـننیب  یم  یتقو  يرـشب  يداع  ییالقع و  لاور  يانبم 
دنا هتسناد  یم  یبوخ  هب  دنا و  هتـشادن  ّتیرثکا  نآ  هب  يدامتعا  چیه  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  مود  لامتحا  دنهد و  یم  اهنآ  اب  تعیب 

داقتعا نودـب  دـنچره  - ّتیرثکا نیا  رگا  هک  دـنا  هتـشاد  هفیظو  دـنوادخ  فرط  زا  اّما  .دـنام  دـنهاوخن  رادافو  دوخ  تعیب  هب  اـهنآ  هک 
رظندروم یهلا ، تّجح  نیمه  دـنا ، هتفگ  نخـس  تّجح  ماـمتا  زا  رگا  دـنریذپب و  ار  تفـالخ  دـندروآ ، يور  ناـشیا  هب  - ینید لیـصا 

اب دوب ، هتسناد  زیاج ) ای   ) بجاو شترضح  رب  ار  تفالخ  لوبق  یطیارش ، نانچ  دوجو  تروص  رد  دنوادخ  نوچ  عقاو  رد  .تسا  ناشیا 
هدش مامت  ناشیا  رب  - داد یم  يور  ترـضح  نآ  يارب  هک  یّـصاخ  هزاجا ) ای   ) هفیظو تهج  زا  - دنوادخ تّجح  طیارـش ، نآ  شیادـیپ 

.دوب

دندوب يداع  يدرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگا  اریز  مینادب ، تسرد  ار  لّوا  لامتحا  میناوت  یمن  میریذپب و  ار  مود  لامتحا  دیاب  ام 
نبا نوچ  یناسک  یتقو  .دننک  دامتعا  اهنآ  ّتیرثکا  یگدامآ  راهظا  هب  دنتسناوت  یمن  دنتشادن ، یهاگآ  زین  اهناسنا  ریمض  نطاب و  زا  و 
ریما حالـص  هب  - هدرک بوصنم  ار  وا  رمع  هک  نیا  لیلد  هب  - ماش تیالو  زا  ار  هیواعم  لزع  هک  دـننیب  یم  ناـنچ  ار  یمومع  ّوج  ساـبع 

لاح دنک ؟ یمن  كرد  ار  مدرم  یمومع  طیارش  - یهلا ملع  زا  رظن  فرص  - ترضح نآ  دوخ  ایآ  دنسانشن ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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ناشیا هک  مینک  یم  نیقی  دوش و  یم  رت  حضاو  بلطم  میریگب ، رظن  رد  دارفا  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یبیغ  یهاگآ  ملع و  رگا 
.دنا هتشادن  دامتعا  اهنآ  هب  هدوب و  هدرکن  زاب  ّتیرثکا  نآ  يرای  يور  یباسح  چیه 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مایق  مدع  تّلع 

شیپ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  رت  هداس  ناسنا  يارب  ار  انعم  نیا  نتفریذپ  هک  يرگید  هتکن 
نیا ّتلع  .دـندرکن  مایق  شیوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مینیب  یم  هناـگ ، هس  ياـفلخ  طّـسوت  تفـالخ  بصغ  زا 

ناوعا و ترـضح ، نوـچ  دـنیوگ  یم  یخرب  .تسا  حرطم  مه  دروـم  نیا  رد  قوـف  لاـمتحا  ود  ناـمه  تسا ؟ هدوـب  هچ  ینیـشن  هناـخ 
یـسک رگا  هک  تسا  يرـشب  يداع  ییالقع و  هدعاق  قبط  رب  رما  نیا  دندزن و  مایق  هب  تسد  دنتـشادن ، دوخ  ّقح  نتفرگ  يارب  يراصنا 

دماجنا و یم  تسکش  هب  مایق  نآ  یعامتجا ، ياه  هنیمز  طیارـش و  ندوبن  مهارف  تروص  رد  دنکب ، قح  هب  مایق  يا  هعماج  رد  دهاوخب 
نیا .دندرکن  مایق  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  دیماان  دنوش ، زوریپ  دوخ ، باحصا  مک  رایسب  هّدع  دوجو  اب  دنناوتب  هک  نیا  زا  ترـضح  اذل 

.لامتحا کی 

هکلب دوبن ، يرـشب  يداع  هطباض  هدـعاق و  ساسارب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ندرکن  ماـیق  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  رگید  لاـمتحا 
هدومرف غالبا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دـنوادخ  بناج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ار  یّـصاخ  هفیظو  روتـسد و 

هک دروخ  یم  مشچ  هب  يدّدعتم  ریباعت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  رد  .دندرک  لمع  روتـسد  نآ  قباطم  ترـضح  دندوب و 
همان زا  یتمسق  رد  هنومن  ناونع  هب  .دنا  هدرک  ناشیا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنیوگ  یم  يدهع  زا  نخس  ترضح  نآ 
نینچ دـنا ، هدومرف  موقرم  دوخ  نایعیـش  هب  باـطخ  رکب  یبا  نبدّـمحم  تداهـش  ناورهن و  زا  تشگزاـب  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  يا 

: تسا هدمآ 

نإَف یتَُّما  ُءالِو  ََکل  ٍبلاط  یبأ  َنبای  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  لاـقف  ًادـهَع  َّیِلا  َدِـهَع  ِِهلآ  هیلع و  ُهللا  یّلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َناـک  دـق  و 
اضِرلِاب کیلع  اوُعَمجَا  ٍهَِیفاع و  یف  َكوَّلَو 
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(1)  . . . .هیف مُه  ام  مُهعَدَف و  کیلع  اوُفَلَتخا  نِا  مهِرمِأب و  مُقَف 

اهنآ رگا  سپ  .تسوت  اب  نم  تّما  تیالو  بلاط ، وبا  رسپ  يا  : » دندومرف دنتسب ، ینامیپ  نم  اب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
رد هچ  نانچ  ریگب و  تسد  هب  ار  اهنآ  راک  وت  دنتـشاد ، رظن  قافّتا  وت  دروم  رد  رطاخ  تیاضر  اب  دـنتفریذپ و  عازن  نودـب  ار  وت  تیالو 

 . . . .نک اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دندرک ، فالتخا  وت  دروم 

همادا هب  هّجوت  اّما  .دوش  لمح  میدرک ، حرط  تسخن  لامتحا  رد  هک  يرـشب  هطباض  هدـعاق و  نامه  رب  تاراـبع  نیا  تسا  نکمم  هّتبلا 
: دنا هدومرف  .دنک  یم  یفتنم  ار  لامتحا  نیا  همان 

یَثیدَـح ِنیَلُجَِرب  ُتِیُلب  یّنکل  ]و  ًاهَرکُم  ] ًاهرُک ِعیابُا  َمل  ٌرُفعَج  یخأ  ُهزمح و  یّمَع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـَعب  یل  َناـک  ول  و 
(2)  . . . .یجشلا یلع  یقیر  ُتعَّرَجَت  يذَقلا و  یلع  ینیَع  ُتیَضغَأَف  ِكالَهلا  ِنَع  یتَیب  ِلهأب  ُتنَنَضَف  ٍلیقع  ِساّبَعلا و  ِمالسالاب  ٍدهع 

یمن تهارک  اب  تعیب  هب  روبجم  متـشاد ، ار  رفعج  مردارب  هزمح و  میومع  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  نم  رگا  و 
اب مدرک ؛ ظفح  تکاله  زا  ار  دوخ  تیب  لها  سپ  .لیقع  ساّبع و  دـندوب : ناملـسم  هزات  هک  مدوب  هجاوم  يدرم  ود  اـب  نم  اـّما  مدـش ،

 . . . .مدرب ورف  ناهد  بآ  ولگ  رد  ناوختسا  دوجو  اب  متسب و  ورف  هدید  مشچ ، رد  راخ  دوجو 

ناشیا يارب  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  يرای  رد  یعامتجا  یگدامآ  مدرم و  یمومع  لاـبقا  هلأـسم  اـهنت  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا 
رگا اّما  دوب ، بولطم  رایـسب  هک  دنداد  یم  ار  ترـضح  نآ  ّقح  يریگرد ، عازن و  نودب  تیفاع و  اب  مدرم  رگا  هلب  .تسا  هدوبن  حرطم 

ود نامه  اب  دـندوب ، هدـنز  رفعج  هزمح و  رگا  الثم  دـننکب ، ار  دوخ  ّقح  قاقحا  يرگید  قیرط  زا  دوب  نکمم  داتفا ، یمن  قاـفّتا  نینچ 
 . رد یهلا  باسح  کی  هدوبن و  يرشب  يداع  لاور  هب  موکحم  ترضح ، راک  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  .دندومرف  یم  مایق  رفن 
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: هک تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  يرگید  شیامرف  رد  .تسا  هدوب  نایم 

(1) .َموَقلا ُتضَه  اَنل  مهنم  ٍمزَع  يوَذ  َنیَعبرَا  ُتدَجَو  َول 

.مدیگنج یم  بصاغ )  ) موق اب  اعطق  متفای ، یم  مدرم  زا  يوق  هدارا  اب  رفن  لهچ  رگا 

اهنت و ناشیا  هک  دـهد  یم  ناشن  الوم  شیامرف  نیا  .دراد  يدایز  توافت  مدرم  یمومع  لابقا  اـب  هدارا  مزع و  ياراد  درف  لـهچ  دوجو 
، تسا هدوبن  يرشب  يداع  باتک  باسح و  ساسارب  راک  نیا  رد  ناشیا  تابـساحم  دنا و  هدوبن  مدرم  یمومع  یگدامآ  راظتنا  رد  اهنت 
هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يدـهع  قبط  - تفر یم  شیپ  ناشیا  عفن  هب  شدوخ  يداع  لاور  رب  هعماـج  طیارـش  رگا  هک  دـنچره 
، طیارـش نیا  قّقحت  مدع  تروص  رد  اّما  .دنتفریذپ  یم  ار  تفالخ  هدرک و  لابقتـسا  مدرم  لابقا  زا  اعطق  - دنتـشاد ترـضح  نآ  اب  ملس 

اهنآ زا  اـم  دنتـسناد و  یم  ترـضح  نآ  دوخ  طـقف  هک  هدوب  راـک  رد  - لاـعتم يادـخ  بناـج  زا  - مه يرگید  ياـه  باـتک  باـسح و 
.میرادن یعالّطا 

« رصانلا دوجوب  هّجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح   » يانعم

مایق رـضاحلا و  روضح  ـال  ول  : » دـندومرف هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلمج  ياـنعم  رد  میناوت  یم  تاحیـضوت ، نیا  وترپ  رد  لاـح 
دشاب ینامز  تقو و  رـضاحلا »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  دنا  هداد  لامتحا  یـسلجم  همّالع  موحرم  هک  روط  نامه  مییوگب : .هّجحلا ». . 

نیادوجواب  (2) .دندوب هدومرف  نّیعم  تفالخ ، رما  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مایق  يارب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک 
یگدامآ مالعا  ناشیا  اب  تعیب  يارب  هک  هدوب  يدارفا  روضح  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  هک  مینک  مکح  عطاق  روط  هب  میناوت  یمن  لامتحا 

.دندرک یم 

دندرک تعیب  ناشیا  اب  هک  یناسک  نامه  ینعی  دندوب  رهاظ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  روظنم  مییوگ : یم  مه  رـصان »  » ریبعت دروم  رد 
رکشل 3. یتقو  .دندیگنج  یم  ناشهارمه  و 
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هک دـنچره  دـیمان  ترـضح  راصنا )  ) نارای ناوت  یم  ار  نانآ  همه  دـنتفرگ ، یم  رارق  ترـضح  نانمـشد  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
 - اهنآ .دنتـسین  ناشیا  صلاخ  نایعیـش  یعقاو و  نارای  دوصقم ، نیاربانب  .دوبن  لوبق  لباق  بولطم و  اـهنآ  ّتیرثکا  يداـقتعا  ّتیعـضو 

هدوب ناشیا  اب  هدننک  تعیب  ّتیعمج  زا  ترـضح  دوصقم  دـنا  هتـسناوت  یمن  هک  دـندوب  رامـش  تشگنا  ردـق  نآ  - رذوبا دادـقم و  ریظن 
.دنشاب

مامت مالّسلا  هیلع  ماما  رب  دارفا  نآ  دوجو  ببـس  هب  یهلا  تّجح  هک  مینک  هدافتـسا  رـصانلا » دوجوب  هّجحلا  مایق   » ریبعت زا  رگا  نینچمه 
رد دنتـسناوت  یم  دـندرک و  تّجح  مامتا  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  دوخ  یگدامآ  مالعا  اب  نامز  نآ  مدرم  هک  تسین  نیا  شیانعم   (1)، دش

مالعا میتفر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  رد  هب  اـم  ایادـخ  : » دـنیوگب دـننادب و  راـکبلط  ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  یهلا  هاگـشیپ 
نینچ دنـشاب ؛ هتـشاد  تّجح  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب  بیترت  نیا  هب  ات  دنتفریذپن » ترـضح  نآ  اّما  میدرک ، ناشیا  اب  تعیب  يارب  یگدامآ 

هتـشادن مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  یتسرد  داقتعا  ارثکا  هک  یمدرم  هژیو  هب  دنرادن ، یتّجح  دوخ  نامز  ماما  رب  هاگ  چـیه  مدرم  هکلب  .تسین 
بلق رب  ناوارف  ياه  تبیـصم  دوخ ، ياه  یمدرماـن  اـب  هک  ییاـفو  یب  مدرم  نآ  .دـنا  هدـنامن  راداـفو  دوخ  تعیب  رب  نآ  زا  سپ  دـنا و 

مالّسلا هیلع  ماما  دوخ  دنشاب ! ؟ هتشاد  ناشیا  رب  دنناوت  یم  یتّجح  هچ  ادخ  ربارب  رد  دنتخاس ، دراو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  كرابم 
.دنتشادن اهنآ  هب  يدّهعت  چیه  دندوب ، هتفریذپن  ار  مدرم  اب  تعیب  یتقو  ات  مه 

دندوب رومأم  ادخ  يوس  زا  ناشدوخ  هدومرف  قبط  دوب و  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  اب  طقف  ترـضح  نآ  نامیپ  دهع و 
هیلع ماما  اب  دوب  یهلا  دهع  نیا  .دنهدب  تعیب  تسد  اهنآ  هب  دندرک ، ناشیرای  يارب  یگدامآ  راهظا  داقتعا ، یب  ّتیرثکا  نامه  رگا  هک 

يداع ياهرایعم  ساسارب  هک  نیا  هن  تسا ، یهلا  دـهع  نامه  زا  هتـساخرب  مه  دـنوادخ  تّجح  سپ  .ناشیا  اـب  مدرم  دـهع  هن  مالّـسلا 
.ت نامز ، نآ  مدرم  ّتیرثکا  نوچ  : » مییوگب يرشب 
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یباوج مدرم  نآ  هب  دنتـسناوت  یمن  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـنتفریذپ ، یمن  ار  اهنآ  تعیب  ناشیا  رگا  دـندرک ، دوخ  ماما  هب  يرادافو  مـالعا 
رظن ّتقد  هب  جاتحم  نآ  مهف  هک  دراد  دوجو  حیحـص  داـقتعا  نخـس و  نیا  نیب  یفیرظ  تواـفت  تسا و  تسرداـن  اـعّدا  نیا  .دـنهدب »

! تسا

مالّسلا هیلع  ماما  رب  مدرم  اب  تعیب  شریذپ  بوجو  مدع 

هیلع ماما  رب  مایق  ناـشیا ، یگداـمآ  مـالعا  مدرم و  تساوخ  تروص  رد  : » هک درک  اـعّدا  ناوت  یم  اـیآ  بلاـطم  نیا  هب  هّجوت  اـب  لاـح 
»؟ تسه مه  مالّسلا  هیلع  ماما  مایق  یفاک  طرش  مزال ، طرش  رب  هوالع  مدرم  روضح  ایآ  : » رگید ریبعت  هب  ای  دوش »؟ یم  بجاو  مالّسلا 

هک یتّجح  .تشذگ  هچ  تّجح »  » ریبعت حیضوت  رد  هک  دوش  ّتقد  .میرادن  یبوجو  نینچ  تابثا  رب  یلیلد  چیه  ام  هک  تسا  نیا  خساپ 
زا نیا  ددرگ و  یمرب  ناشیا  اب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  نامیپ  دـهعهب و  دـنا ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما 

میناد یمن  ام  .دـنبای  یهاگآ  نآ  زا  مه  نارگید  ات  دـنا  هدرکن  مـالعا  ینلع  تروص  هب  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ادـخ و  نیب  رارـسا 
مالعا تروص  رد  هک  هدوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ادخ  دهع  دیاش  .تسا  هتـشاد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  يدـهع  هچ  دـنوادخ 
هدوبن راک  رد  یبوجو  ینعی  دـنیامن ، مایق  تفالخ  رما  هب  هک  دنـشاب » زاجم   » و دـنناوتب »  » ناشیا ترـصن ، نایعّدـم  بناـج  زا  یگداـمآ 
دـسر یمن  رظن  هب  دیعب  لامتحا ، نیا  .دشاب  هدش  هدراذگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  رایتخا  هب  مدرم ، تعیب  نتفریذپن  ای  نتفریذپ  دـشاب و 

، مدرم ّتیرثکا  یتقو  ات  : » دشاب هدرک  دهع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  طّسوت  لاعتم  يادخ  هک 
، مادـقا هک  نیا  هن  ینک ، مادـقا  یناوت  یم  داد ، خر  یتلاح  نینچ  هاـگره  اـّما  نکن ؛ یمادـقا  دـنا ، هدرکن  يراـی  يارب  یگداـمآ  مـالعا 

« . دشاب بجاو 

زا لـبق  هچ  ار -  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شور  هریـس و  میرادـن  قح  اـم  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هتفرگ  ثحب  نیا  زا  هک  يا  هجیتـن 
ار شرف  شیپ  نیا  هک  یناسک  .مینک  ریـسفت  لیلحت و  يرـشب ، يداع  دعاوق  طباوض و  ساسارب  ًاموزل  نآ - زا  سپ  هچ  افلخ و  تفالخ 

حیضوت ار  ماما  کی  مایق  مدع  ای  مایق  دنهاوخ  یم  یتقو  دنا ، هتفریذپ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هریس  رد 
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ماجنا يارب  یمومع  لابقا  یعامتجا و  طیارـش  هک  تسا  نآ  دـننک ، ضرف  ناشیا  مایق  يارب  دـنناوت  یم  هک  یلوقعم  تلاح  اهنت  دـنهد ،
؟ دوش یم  تابثا  هنوگچ  یضرف  شیپ  نینچ  هک  تسا  نیمه  ثحب  نیا  رد  ّمهم  هتکن  اّما  .دشاب  مهارف  نآ 

يرشب طباوض  ساسارب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هریس  ندوبن  لیلحت  لباق 

یبایزرا يرـشب  طباوض  قبط  رب  اهنت  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  مینک و  سایق  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  میناوت  یم  اـم  اـیآ 
ریسفت هیجوت و  يرـشب ، دعاوق  ساسارب  شیاهراک  همه  هک  درادن  یلیلد  سپ  تسین ، يداع  رـشب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  مییامن ؟

میرادـن قح  دراد ، دوجو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  كولـس  رد  یهلا  باتک  باسح و  عون  کـی  میهدـب  لاـمتحا  یّتح  رگا  نیارباـنب  .دوش 
لامتحا نیا  قبط  .درمـش  یمن  دـیعب  ار  لامتحا  نآ  لقع  هک  ارچ  مینک ، رظنراهظا  ناشیا  هرابرد  يداع  رـشب  طـباوض  ساـسارب  ًاـفرص 

نآ رب  تموـکح  نتفریذـپ  هب  زاـجم  نآ ، ساـسارب  هک  تسا  یلیلد  دـنا ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  هـک  یتّـجح 
.دشاب هدوب  بجاو  مالسلا  هیلع  ماما  رب  رما  نیا  هکنیا  هن  دنا  هدوب  نامدرمان 

نَا ال ِءامَلُعلا  یلع  ُهللا  َذَـخَا  ام  و  : » دـنا هدومرف  هکنیا  .دوش  یم  همجرت  تروص  نیمه  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترابع  هلاـبند 
ناملاظ و يریـس  رب  ات  هتفرگ  ناـیاناد  زا  دـنوادخ  هک  دراد  یناـمیپ  دـهع و  هب  هراـشا   (1) ٍمولظم ِبَغَـس  ٍملاـظ و ال  ِهَّظِک  یلع  اوُّراـُقی 

شیامرف نوچ  دوش ، یمن  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  تموکح  نتفریذپ  بوجو  زین  نایب  نیا  زا  .دنریگن  مارآ  نامولظم  یگنـسرگ 
تعیب نتفریذپ  لیالد  زا  یکی  هکنیا  ینعی  نیا  .میتفریذپ و  یمن  ار  تموکح  دوبن ، ناملاع  رب  دنوادخ  دـهع  رگا  هک  تسا  نیا  ناشیا 

دهع رگا  : » هک ترابع  نیا  زا  ًالوا  نوچ  دـیآ ؛ یمنرب  لیلد  نیا  زا  شریذـپ  بوجو »  » اّما تسا ، نایاناد  رب  یهلا  دـهع  دوجو  مدرم ، اب 
، دـشاب ناـملاع  رب  دـنوادخ  دـهع  رگا  : » هک درک  جاتنتـسا  ًاـقطنم  ناوـت  یمن  متفریذـپ » یمن  ار  تموـکح  دوـبن ، ناـملاع  رب  دـنوادخ 

«. مریذپب دیاب  ار  تموکح 

ناملاع و0. يریس  رب  هک  تسا  نیا  هتفرگ  نایاناد  زا  دنوادخ  هک  ینامیپ  ًایناث 

294 ص :

ص50. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  - 1

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 307 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_294_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم نیاربانب  .تسا  هدشن  نایب  یهلا  دهع  رد  نآ  ماجنا  لکش  نتفرگن و  مارآ  یگنوگچ  اّما  دنریگن ، رارق  مارآ و  نامولظم  یگنـسرگ 
دهع و هب  يرگید  تروص  لکش و  هب  دنتفریذپ ، یمن  ار  تموکح  طیارش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  داد  لامتحا  ناوت 

.تسا هدوبن  تموکح  لوبق  یهلا  دهع  هب  لمع  تروص  اهنت  رگید  ریبعت  هب  دندومرف ، یم  لمع  ناملاع  رب  دنوادخ  نامیپ 

رب هوـالع  ناـشیا  يارب  رگا  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هریـس  ندوب  یهلا  هب  داـقتعا  جـیاتن  عورف و  زا  یکی  بلطم ، نیا  هک  دوش  هّجوت 
نآ میرامشن ، يداع  دارفا  نوچمه  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ ، یعیـش  تاداقتعا  ساسا  رب  میوش و  لئاق  یهلا  دعب  کی  يرـشب ، هبنج 

کی دوجو  لامتحا  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  لیلحت  ریـسفت و  رد  هشیمه  : » هک دوش  یم  ناسآ  تقیقح ، نیا  نتفریذـپ  تقو 
هب يداع  ياهباتک  باسح و  يرـشب ، ریغ  لماع  نآ  تلاخد  اـب  هک  مینک  یم  فارتعا  و  .میربخ » یب  نآ  زا  اـم  هک  میهدـب  ار  یهلا  رما 

لیلحت و رشب  ییالقع  تابساحم  ساسارب  افرص  ار  مالّسلا  مهیلع  ناماما  شور  هریس و  میناوت  یمن  رگید  ساسا ، نیا  رب  .دزیر  یم  مه 
للع ياروام  يزیچ  نآ ، تمکح  ّتلع و  اّما  دشاب ، نیریاس  دننام  رهاظ  رد  هک  دهد  ماجنا  یلمع  ناشیا  زا  یکی  اسب  هچ  .مینک  ریسفت 

هیحان زا  تفالخ  لوبق  هک  دراد  لامتحا  الماک  سپ  .دـهد  یم  تلاخد  راک  نآ  رد  ار  اهنآ  لاـمتحا  يداـع  رـشب  هک  دـشاب  یلماوع  و 
هتشاد یهاگآ  نآ  زا  لاعتم ، يادخ  ترـضح و  نآ  اهنت  هک  مینادب  دولآزار  یلماوع  ای  لماع  هب  دنتـسم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لامتحا نیا  نوچ  دینک . ) ّتقد   ) دوش هداد  دانتـسا  يرگید  لماوع  للع و  هب  يداع  رـشب  هاگدید  زا  ناشیا  راک  رهاظ  هک  دنچره  دـنا 
هتخانـش لماع  دـنچ  ای  کی  اهنت  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  ریـسفت  لیلحت و  رد  میناوت  یمنهاگ  چـیه  اـم  سپ  دراد ، دوجو  هشیمه 

.مینک یّقلت  یفتنم  ار  رگید  روما  ریثأت  مینادب و  لیخد  ار  يداع  هدش 

نتفریذپ مالّسلا و  هیلع  ماما  مایق  يارب  یفاک  طرش  مدرم ، یگدامآ  راهظا  دنک ، اعّدا  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  تسا  نیا  ثحب  هجیتن 
، لماع ود  ای  کی  ندوب  اب  میناوت  یم  هنوگچ  میرادـن ، ربخ  رما  کی  رد  ّرثؤم  لماوع  طیارـش و  همه  زا  هک  ام  .دـشاب  یم  ناشیا  تعیب 

يراج و مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراتفر  همه  دروم  رد  هلأسم  نیا  .مینکب  اهنآ  تیافک  هب  مکح 
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.تسین انثتسم  نآ  زا  زین  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  تفالخ  لوبق  دوش و  یم  يراس 

یهلا طباوض  ساسارب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  همه  ندوب  یکّتم 

ار یلقن  ّهلدا  زا  يا  هنومن  تسا  بوخ  دش ، نشور  يّدح  ات  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هریس  لیلحت  ریسفت و  رد  داقتعا  نیا  ّتیمها  هک  نونکا 
باـتک ، » یفاـک لوصا  فیرـش  باـتک  رد  .ددرگ  رهاـظ  رتهب  بلطم ، قمع  اـت  دـنک  یم  تاـبثا  ار  يزیچ  نینچ  دوجو  هک  مینک  رکذ 

ُهنِم ال ٍرمأ  َّلَج و  َّزَع َو  ِهّللا  َنِم  ٍدـهَِعب  ِّالا  َنولَعفَی  ًائیـش و ال  اُولَعفَی  مل  مالّـسلا  مهیلع  َهّمئالا  ّنَا  ُباب  : » ناونع نیا  هب  تسا  یباب  هّجحلا »
لج ّزع و  يادخ  بناج  زا  ینامیپ  دهع و  اب  رگم  دنهد  یمن  هدادن و  ماجنا  يراک  چیه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  نیا  باب  هَنوُزَواجَتَی : »

.دننک یمن  زواجت  نآ  زا  هک  وا  فرط  زا  ینامرف  و 

همه هک  دـننک  یم  تلالد  تقیقح  نیا  رب  یگمه  هدـمآ و  ناونع  نآ  لیذ  هک  تسا  يدّدـعتم  ثیداـحا  زا  هتفرگرب  باـب ، نیا  ناونع 
باسح و ای  هقیلـس  لیم و  .دوش  یم  هدش و  ماجنا  دـنوادخ  يوس  زا  ینامیپ  دـهع و  ّتیـصو و  ساسارب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک 

نآ مود  ثیدح  هک  دنا  هدومرف  لقن  باب ، نیا  رد  ثیدح  جـنپ  ینیلک  موحرم  .تسین  هدوبن و  یماما  چـیه  لمع  يانبم  يرـشب  باتک 
: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب 

.ِکلهَا نِم  ِهَبَُجنلا  یلا  ُکتَّیِـصَو  هذـه  دّـمحم ! ای  لاقف : ِهتافَو  َلبَق  ًاباتِک  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هِّیبَن  یلَع  َلَزنَا  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنِا 
ُمیتاوَخ ِباتکلا  یلع  ناک  مالّسلا و  مهیلع  هُدلُو  ٍبلاط و  یبا  ُنب  ُّیلع  َلاقف : ُلیئَربَج ؟ ای  ُهَبَُجنلا  ام  و  ملس : هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق 
َّکَفَف هیف  امب  َلَمعَیو  ُهنِم  ًامَتاخ  َّکـُفَی  نَا  ُهَرَمَا  مالّـسلا و  هیلع  َنینِمؤُملا  ِریمَا  یلا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ُّیبّنلا  ُهَعَفَدَـف  ٍبَهَذ  نِم 

یلا ُهَعَفَد  َُّمث  هیف  امب  َلِـمَع  ًاـمَتاخ و  َّکَـفَف  مالّـسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِِهنبا  یلا  ُهَعَفَد  ّمث  هیف  اـِمب  َلِـمَع  ًاـمَتاخ و  مالّـسلا  هیلع  َنینِمؤُملا  ُریما 
َلَعَفَف َّلَج  َّزَع َو  ِهِّلل  َکَسفَن  ِرشا  َکَعَم و  ِّالا  مَهل  َهَداهَش  الف  ِهَداهَّشلا  یلا  ٍموَِقب  جُرخا  ِنَا  هیف  َدَجَوَف  ًامَتاخ  َّکَفَف  مالّـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا 

َکَّبر ُدبعا  ََکلِزنَم و  مَزلا  تُمصا و  قِرطَا و  نَا  هیف  َدَجَوَف  ًامَتاخ  َّکَفَف  مالّسلا  مهیلع  ِنیَسُحلا  نب  ِّیلع  یِلا  ُهَعَفَد  َُّمث 
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َّنَفاخَت مِِهتفَا و ال  َساّنلا و  ِثِّدَح  ِهیف : َدَجَوَف  ًامَتاخ  َّکَفَف  مالّـسلا  امهیلع  ٍّیلَع  ِنب  ِدّـمحم  ِِهنبا  یلا  ُهَعَفَد  ّمث  َلَعَفَف  ُنیقَیلا  َکَِیتأی  یّتح 
مِِهتفَا ِساّنلا و  ِثِّدَح  هیف : َدَجَوَف  ًامَتاخ  َّکَفَف  مالّـسلا  هیلع  ٍرفعج  ِهنبا  یلا  ُهَعَفَد  ّمث  [ َلَعَفَف  ] کیلع ٍدَحَِال  َلیبَس  ّهناف ال  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  ّالا 

ِِهنبا یلا  ُهَعَفَد  ّمث  َلَعَفَف  ٍنامَا  ٍزرِح و  یف  َتنَا  َّلَج و  َّزَع َو  َهّللا  ِّالا  َّنَفاخَت  ـال  َنیِحلاـصلا و  َكَءاـبآ  قِّدَـص  َکـِتَیب و  ِلـها  َمولُع  رُـشنا  َو 
(1) .هیلع هّللا  یّلص  ِّيدهَملا  ِماِیق  یلا  کلذک  ّمث  هَدعب  يّذلا  یلا  یسوم  هُعَفدَی  کلذک  مالّسلا و  هیلع  یسوم 

تـسا نیا  دّـمحم  يا  دومرف : درک و  لزان  وا  رب  يا  هتـشون  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربماـیپ  تاـفو  زا  شیپ  لـج  ّزع و  يادـخ 
: درک ضرع  لیئربج ) ( ؟ دنتسه یناسک  هچ  ناگدیزگرب  نیا  لیئربج ، يا  دندیسرپ : ترـضح  .وت  لها  زا  ناگدیزگرب  هب  نم  ّتیـصو 

هیلع نینمؤملا  ریما  هب  ار  نآ  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوب ، الط  زا  رهم  دنچ  هتشون  نآ  رب  .شنادنزرف و  بلاط و  یبا  نب  ّیلع 
رهم کی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دیامن  لمع  تسا ، نآ  رد  هچ  نآ  هب  دیاشگب و  ار  نآ  رهم  کی  هک  دنداد  روتسد  هداد و  مالّسلا 

ار رهم  کی  مه  ناشیا  دـنداد ، مالّـسلا  هیلع  نسح  دوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  سپـس  .دـندرک  لمع  دوب ، شلخاد  هچ  نآ  هب  دـندوشگ و  ار 
دندید دندوشگ و  ار  يرهم  مه  ناشیا  .دنداد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  نآ  هاگ  نآ  .دـندرک  لمع  دوب ، نآ  رد  هچ  نآ  هب  هدوشگ و 
يادخ هب  ار  دوخ  دنسر و  یمن  تداهش  هب  وت  هارمه  زج  اهنآ  وش ، جراخ  تداهش  يوس  هب  یهورگ  هارمه  هب  هک : هدش  هتشون  نآ  رد 
يرهم مه  ناشیا  دنداد ، مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  ار  نآ  سپـس  .دنداد  ماجنا  ار  راک  نامه  ناشیا  سپ  شورفب ، لج  ّزع و 
تدابع ار  دوخ  راگدرورپ  نیـشنب و  تا  هناخ  رد  نک و  توکـس  زادنا و  ریز  هب  رـس  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  دـندید  دـندرک و  زاب  ار 
ناشیا دنداد ، مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  دّمحم  دوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  سپـس  .دـندرک  ار  راک  نیمه  ناشیا  سپ  دـسر ، ارف  تگرم  ات  نک 
سرتن لج  ّزع و  يادخ  زا  زج  هدـب و  اوتف  وگب و  ثیدـح  مدرم  يارب  تسا : هدـمآ  نینچ  نآ  رد  دـندید  سپ  دـندوشگ ، ار  رهم  کی 

.2[ دنداد ماجنا  ار  راک  نیمه  ناشیا  سپ   ] دناسرب يررض  وت  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  نوچ 
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وگب ثیدح  مدرم  يارب  دنتفای : نینچ  نآ  رد  سپ  .دندوشگ  ار  يرهم  مه  ناشیا  دنداد ، مالّسلا  هیلع  رفعج  دوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  سپس 
رد هانپ و  رد  وت  سرتن و  لج  ّزع و  يادخ  زا  زج  امن و  قیدصت  ار  دوخ  حلاص  ناردپ  هدب و  رـشن  ار  دوخ  تیب  لها  مولع  هدب و  اوتف  و 

هیلع یـسوم  بیترت  نیمه  هب  دنداد و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ  رـسپ  هب  ار  نآ  سپـس  .دندرک  ار  راک  نامه  ناشیا  سپ  یتسه ، ناما 
ماـیق اـت  داد ) دـهاوخ  يدـعب  ماـما  هب  ار  نآ  یماـما  ره   ) بیترت نیمه  هب  سپـس  دـهد ، یم  دوخ  زا  سپ  ماـما )  ) هب ار  نآ  مه  مالّـسلا 

.داب وا  رب  ادخ  دورد  هک  يدهم  ترضح 

هنامرحم یلئاسم  اهنیا  رگا  دنتفگ و  یم  نایعیش  يارب  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  لیلد ، هچ  هب  هک  میسرپب  دوخ  زا  دیاش 
؟ دشاب هتشاد  هتسناوت  یم  يا  هدیاف  هچ  مدرم  يارب  شنتفگ  هدوب ، مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دنوادخ و  نیب  يّرس  يروما  و 

ثیداحا نیا  لقن  هدیاف  نیرتمک 

یب ياهرظنراهظا  هزاجا  دوخ  هب  اهنآ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  هدیاف  نیا  دیاب  لقاّدح  نایعیـش ، يارب  بلطم  نیا  حرط  هک  دسر  یم  رظن  هب 
لاعتم يادـخ  زا  امیقتـسم  یـسک  یتقو  .دنرامـشن  ناسکی  نیریاس  اب  ار  ناشیا  دـنهدن و  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  دروم  رد  اج 

ییاهباتک باسح و  زا  يرایسب  .دنک  یمن  میظنت  يرشب  يداع  تابـساحم  يرـسکی  ساسارب  طقف  ار  دوخ  درکلمع  دریگ ، یم  روتـسد 
يارب میهاوخ  یم  یتقو  .تسا  نامگ  ّنظ و  رثکاّدـح  ای  لامتحا  ساسارب  مینک ، یم  دوخ  يداع  ییالقع و  یگدـنز  رد  اهناسنا  ام  هک 

ای تالامتحا  يرسکی  يانبم  رب  اذل  میرادن ، لماک  یهاگآ  يدایز  ّدح  ات  راک  نآ  بناوج  هب  اعون  مینک ، يریگ  میمـصت  يراک  ماجنا 
نیمهزین شناوت  رثکاّدـح  هک  تسا  يداع  رـشب  عضو  نیا  .میریگ  یم  يراک  كرت  ای  لعف  هب  میمـصت  ییـالقع ، ياـهنامگ  رثکاّدـح 

اه و سدـح  ای  تالامتحا  ساسارب  دوخ  ياه  يریگ  میمـصت  رد  مه  ناشیا  ایآ  دنتـسه ؟ نینچ  مه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ایآ  اـّما  .تسا 
.تسین نینچ  ریخ ، هک : دنهد  یم  خساپ  لاؤس  نیمه  هب  میدرک ، لقن  ار  نآ  زا  يا  هنومن  هک  یثیداحا  دننک ؟ یم  باسح  اه  نامگ 

ریش ریش  نتشون ، رد  دشاب  هچرگ  ریگم  دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک 

نیریاس ياهراک  هب  هیبش  یهاگ  هک  مینیب  یم  ار  ییاهراتفر  مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ریس  رد  ام 

298 ص :

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


يرـسکی مالّـسلا  مهیلع  ناماما  لامعا  ریـسفت  لیلحت و  ماقم  رد  هاگ  نآ  .دراد  نارگید  اـب  یـساسا  ياـه  تواـفت  مه  یهاـگ  تسا و 
مه یهاگ  دیآ و  یمرد  راگزاس  يرشب  يداع  طباوض  اهرایعم و  اب  ناشیا  ياهراک  یهاگ  .میهد  یم  رارق  كالم  ار  طباوض  دعاوق و 

لقن مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یلّـصفم  ثیدـح  هب  رگا  .مینک  یم  دروخرب  ییاه  یگدـیچیپ  تالکـشم و  هب  اه  لـیلحت  نیا  رد 
لامعا و : » هک تسا  نیا  نآ  میراذگ و  یم  رانک  ار  ضرف  شیپ  کی  يریسفت ، لیلحت و  هنوگره  هئارا  زا  لبق  میـشاب ، دقتعم  میدرک ،
زا هک  تسا  تسردان  ضرف  شیپ  کی  نیا  .دـشاب » ریـسفت  لباق  يرـشب ، يداع  ياهباتک  باسح و  اب  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  راـتفر 

(1) .دوش یم  یشان  يداع  دارفا  اب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نتفرگ  سایق 

هک تسا  یبیغ  يایاصو  يرسکی  زا  ّرثأتم  دوخ ، ياهراتفر  رد  ناشیا  ياهرایعم  دنا ، هدومرف  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هچ  نآ  ساسارب 
هّمئا ریاس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  اهنآ  مه  ناشیا  هدروآ و  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  لیئربج  طّسوت  دنوادخ 
اهنآ تسا و  ریثأت  یب  ناشیا  درکلمع  هوحن  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  یبیغ  مولع  هک  درک  رّوصت  دیابن  سپ  .تسا  هدناسر  مالّـسلا  مهیلع 

يادـخ ّتیـصو  رد  مه  دراوم  نامه  اّما  دـندوب ، رهاظ  هب  رومأم  افرـص  يدراوم  رد  هلب  .دنتـسه  - نارگید دـننام  - رهاظ هب  رومأم  افرص 
.تساخ یمنرب  نامگ  ّنظ و  زا  دراوم ، نآ  صیخشت  دوب و  هدیدرگ  صّخشم  ناشیا  هب  لاعتم 

زا لبق  - مالّسلا مهیلع  هّمئا  هریس  زا  يا  هتسجرب  دراوم  رب  ناشیا  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ثیدح  رد  هک  مینک  یم  هظحالم 
قبط اهنآ  همه  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هتـشاذگ و  تسد  تسه ، هدوب و  مدرم  ماهبا  لاؤس و  دروم  اعون  هک  - مالّـسلا هیلع  قداص  ماـما 

ادخ و هار  رد  تداهش  يوس  هب  ناشیا  جورخ  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  هریـس  رد  الثم  تسا ، هدش  ماجنا  ناشیا  هب  یهلا  ّتیـصو 
اب ضراعتم  هاگ  ناوارف و  ياهریـسفت  لیلحت و  دروم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  نیا  .دـنا  هدرک  هراشا  ناشیافواب  ناراـی  هارمه 

 . تروص يرشب  يداع  تابساحم  يرسکی  ساسارب  اعون  اه  لیلحت  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  رگیدکی 
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يوس هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  هتسناد ، حیحص  دوخ  هچ  نآ  يانبم  رب  ات  هدومن  شـشوک  يرگ  لیلحت  ره  دنا و  هتفریذپ 
.دهد حیضوت  ادخ  هار  رد  تداهش 

يداع ياهباتک  باـسح و  همه  راـنک  رد  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیاـمرف  زا  هک  یّمهم  سرد 
هب میربخ و  یب  شتمکح  نآ و  زا  ام  هک  مینک  ضرف  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  رد  مه  ار  یهلا  یبیغ و  لماع  کـی  دوجو  يرـشب ،

دناوت یم  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  درکلمع  نیاربانب  .مییامن  لیلحت  هیزجت و  دـیاب ، هک  نانچ  ار  ناشیا  راتفر  میناوت  یمن  لیلد  نیمه 
دیابن لیلد  نیمه  هب  .دـنرادن  اهنآ  زا  یعالّطا  نارگید  تسا و  هدوب  نشور  ناشیا  دوخ  يارب  طـقف  هک  دـشاب  هتـشاد  يزومر  رارـسا و 

.میروآرد رس  اهنآ  زومر  زا  هدرک و  یبای  ّتلع  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  کت  کت  هک  میرامشب  زاجم  ار  دوخ  القع 

همه ییوگ  هک  دنیوگ  یم  نخـس  يا  هنوگ  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  یناگدنز  ریـسفت  لیلحت و  رد  یخرب  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یهاگ 
یگداس و هب  اذل  تسا و  راکشآ  ناشیا  يارب  هدوب ، حرطم  تاظحالم ، اه و  ضرف  شیپ  ناونع  هب  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  يارب  هچ  نآ 

درک یمن  ار  راک  نآ  دیاب  رگید ، ماما  نآ  ای  درک و  یم  ار  راک  نیا  نامز  نالف  رد  دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  نالف  هک  نیا  زا  تحارـص  اب 
نیا دشاب ، هتـشاد  دیاب  ثحبدروم  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  لوبق  هک  يا  هدیاف  نیرتمک  .دنیوگ  یم  نخـس  .و . . 
نیا مینک و  ادـج  نیریاـس  زا  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  باـسح  هراومه  مینادـن و  اـهرظنراهظا  هنوگ  نیا  هب  زاـجم  ار  دوخ  اـم  هک  تسا 
هژیو يرایتخا  هزاجا و  دراوم ، یـضعب  رد  ای  هتـشاد  دنوادخ  بناج  زا  یّـصاخ  ّتیرومأم  هفیظو و  ناشیا  دیاش  هک  میهدـب  ار  لامتحا 

تازاـیتما هنوگ  نیا  زا  هدـماین ، ناـشیارب  دـنوادخ  بناـج  زا  یتّیـصو  نوچ  مدرم ، ریاـس  دـنا و  هدوب  اراد  راـگدرورپ ، هیحاـن  زا  دوخ 
.دنتسین رادروخرب 

دنا هدوبن  رهاظ  هب  رومأم  افرص  مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

مهیلع هّمئا  هدـش ، حیرـصت  اـهنآ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  ثحب  نیا  هب  طوبرم  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  هک  یقیقد  بلاـج و  هتکن 
نیب یساسا  رایسب  توافت  کی  رما ، نیا  .دنا  هتشاد  ملع  لبق ، زا  شیوخ ، درکلمع  جیاتن  دنا و  هدرک  یم  لمع  هچ  نآ  هب  مالّسلا 
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هدرک یمن  باسح  رهاظ ، يور  طقف  نارگید  دننام  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دـنک  یم  تابثا  دـیامن و  یم  داجیا  مدرم  ریاس  ناشیا و  راتفر 
هرابرد هک  ییاه  لیلحت  عون  رد  تشاد  دهاوخ  یفرژ  ریثأت  رما ، نیا  هب  داقتعا  .دنا  هدوبن  رهاظ » هب  رومأم   » هشیمه رگید  ریبعت  هب  دنا و 

.دوش یم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هریس 

هب ّتیصو  زا  نخس  هدش ، لقن  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  زا  هک  باب  نیا  مراهچ  ثیدح  رد  لاثم  ناونع  هب 
ناشیا دروآ و  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  دنوادخ  بناج  زا  ار  نآ  لیئربج  هک  هدـش  حرطم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نینمؤملا ریما  اج  نیا  .دناوخب  ار  نآ  هک  دندرک  رما  ناشیا  هب  دـندومن و  میلـست  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوخ  ّیـصو  هب  ار  نآ  مه 
لها ّقح  رد  هک  ییاه  ملظ  ریاس  دش و  مالّـسلا  اهیلع  هقیّدـص  ترـضح  تداهـش  هب  رجنم  هک  يراوگان  ثداوح  همه  هب  مالّـسلا  هیلع 

نامیپ ترـضح  نآ  زا  لیئربج  روضح  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یّتح  دنتفای و  یهاگآ  دیدرگ ، اور  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
هیلع نسح  ماما  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  ملس ، هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپس  .دننک  ربص  ثداوح ، نآ  رب  هک  دنتفرگ 

رب هک  دـنتفرگ  نامیپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچمه  زین  اـهنآ  زا  دـندومرف و  راـضحا  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالّـسلا و 
ریما هب  دـیدرگ و  رهم  یهلا  ّتیـصو  هاگ  نآ  .دـننک  ربص  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ياه  یتخـس  بئاـصم و 

تفلاخم اه و  ضّرعت  ایآ  هک  دـنک  یم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  ثیدـح  يوار  اـج  نیا  .دـش  لـیوحت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ّتیـصو نآ  رد  تفرگ ، تروص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاـبق  رد  ملـس ) هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ   ) هک ییاـه 

: دنهد یم  خساپ  ترضح  و  دوب ؟ هدش  هتشون 

ٍءْیَـش َّلُک  ْمُهَراثآ َو  اُومَّدَـق َو  ام  ُُبتْکَن  یتْوَْملَا َو  ِیُْحن  ُنَْحن  ّانِإ  : » َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  َلوَق  َتعِمَـس  امأ  ًافرَح  ًافرَح  ًائیـش و  ًائیَـش  ِهّللا  مَعَن َو 
(2) «. (1) ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ 

ار 4. لج  ّزع و  يادخ  شیامرف  ایآ  هملک ! هب  هملک  کی و  هب  کی  ادخ  هب  مسق  هلب ،
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میسیون یم  تساهنآ ، یپ  رد  هچ  نآ  دنا و  هداتسرف  شیپ  هک  ار  یلامعا  مینک و  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  دوخ  ام  : » دومرف هک  يا  هدینـشن 
؟ » میا هدرک  عمج  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  و 

هب دـنا و  هتـشاد  یهاگآ  داتفا ، یم  قافّتا  هچ  نآ  همه  هب  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  دـهد  یم  ناشن  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  شیامرف  نیا 
دنریگب میمصت  یلامتحا  تابساحم  يرـسکی  ساسارب  هک  دنا  هدوبن  يداع  دارفا  نوچمه  نیاربانب  .دنا  هدوب  ملاع  دوخ  درکلمع  جیاتن 

.دنسرب دنتساوخ ، یم  هچ  نآ  فالخ  یجیاتن  هب  لمع  رد  یلو  دننزب ، ییاه  سدح  و 

.دـنک یم  نایب  دـتفا ، یم  قافّتا  ناشیارب  هچ  نآ  هب  تبـسن  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  قباس  ملع  يرگید ، ریبعت  هب  باـب  نیا  موس  ثیدـح 
هیلع نسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندیـسر  تداهـش  هب  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  نارمح  ماـن  هب  یـصخش 

اور ناشیا  ّقح  رد  هچ  نآ  هب  تبسن  ناراوگرزب  نیا  هک  دنیامرف  یم  خساپ  رد  ترضح  دسرپ و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا و 
: دنتشاد یهاگآ  ملع و  لبق ، زا  دش ،

َتَمَص ٍملِِعب  مالّـسلا و  مهیلع  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا و  ٌّیلَع و  َماق  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوسَر  نِم  مِهَیِلا  کلذ  ِملِع  ِمُّدَقَِتبَف  . . . 
(1) .اّنم َتَمَص  نَم 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  ناشیا  یلبق  یهاگآ  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مایق  سپ 
.دوب یهاگآ  ملع و  اب  زین  درک  توکس  هک  ناماما  ام  زا  کیره  دوب و  مایق ) مزاول  هب  تبسن   ) ملس هلا و 

لماک یهاگآ  اب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  نآ  داقتعا  نیا  هجیتن  .دراد  یعیش  یسانش  ماما  رد  یقیمع  شقن  تقیقح ، نیا  هب  داقتعا 
نتفریذـپ زا  یخرب  دـندرک و  مایق  تفالخ  رما  هب  یـضعب  رگا  سپ  .دـندرک  یم  نآ  ماجنا  هب  مادـقا  راک ، کی  بناوج  همه  هب  تبـسن 
ياهناسنا .دننک  یم  يریگ  میمـصت  اهنآ  يانبم  رب  الومعم  مدرم  ریاس  هک  تسا  هدوبن  يدـعاوق  طباوض و  رب  ینبم  دـندز ، زابرـس  نآ ،

رارق دوخ  راک  كالم  ار  صّخشم  لماع  دنچ  ای  کی  .دنرادن  یهاگآ  دنریگ ، یم  هک  ییاه  میمـصت  بناوج  همه  هب  هاگ  چیه  يداع 
 . .دنرادن نیا  زج  مه  یهار  ییالقع ، ظاحل  هب  دننک و  یم  يزیر  همانرب  ساسا ، نآ  رب  دنهد و  یم 
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درکلمع ریـسفت  لیلحت و  رد  هک  دوب  بقارم  دیاب  اذل  .دننک  یم  لمع  نیریاس  دـننام  مه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  درک  رّوصت  دـیابن  اّما 
افرص ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراتفر  ناوت  یمن  زگره  تهج ، نیا  هظحالم  اب  هنوگ و  نیا  .دوشن  فذح  یبیغ  یهاگآ  ضرف  ناشیا ،

.تسا ّرثؤم  یندیمهف و  القع  يداع  یگدنز  رد  هک  درک  ریسفت  لیلحت و  یلماع  ود  یکی  نتفرگ  رظن  رد  اب 

تسا هتشادن  ناشیارب  بوجو  تروص  اهنت  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  لامعا 

مالّـسلا مهیلع  هّمئا  ياـهراک  مییوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  ثحب  دروـم  ثیداـحا  رد  هک  يرگید  هتکن 
هک تسین  نیا  دوصقم  هنوزواجتی ) هنم ال  رما   ) دـننک یمن  زواـجت  رما  نآ  زا  تارـضح  نیا  دریذـپ و  یم  تروص  یهلا  رما  هب  یگمه 

یعون رب  هشیمه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياـهراتفر  هک  یّقلت  نیا  ـالوصا  .تسا  بجاو  ناـشیا  رب  ناراوـگرزب  نیا  ياـهراتفر  همه  ماـجنا 
لمع دنوادخ ، رما  قباطم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  رگا  هک  دننک  یم  رّوصت  طلغ ، هب  یخرب  .تسا  یتسردان  یّقلت  دوش ، لمح  هفیظو  ماجنا 
ریما رگا  هک  دوش  یم  هتفگ  رایـسب  اذـل  .تسا  هدوب  اهنآ  هفیظو  دـنهد و  ماـجنا  دـیاب » ، » دـنهد یم  ماـجنا  يراـک  ره  سپ  دـننک ، یم 

یم ار  راک  نآ  دیابن  دندرکن ، نینچ  يرگید  ماما  رگا  دندرک و  یم  ار  راک  نیا  دیاب » ، » دندرک لوبق  ار  تفالخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
« لعف  » هفیظو و  تسا ، هدوب  دیابن »  » ای دیاب »  » تروص هب  هشیمه  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  هک  نیا  رب  میرادن  یلیلد  چیه  ام  .دندرک 

.دنا هتشاد  ار  نآ  كرت »  » ای

هشیمه دنوادخ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسادخ ، رما »  » هب مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  مییوگ  یم  یتقو  هک  تسا  نیا  حیحـص  هدیقع 
دنوادـخ ياضر  قباطم  یهلا و  ناشیا  كولـس  همه  هک  تسا  نآ  ریبعت  نیا  زا  دوصقم  .دـنک  یم  یباجیا  رما  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هب 

، دنک بجاو  ناشیا  رب  ار  يراک  ماجنا  دنوادخ  يدروم  رد  رگا  لاح  .دنهد  یمن  ماجنا  ادـخ  ياضر  فالخرب  ار  یلمع  چـیه  تسا و 
مهیلع هّمئا  دوخ  رایتخا  هب  ار  يراک  ماجنا  مدـع  ای  ماجنا  دـنوادخ  مه  یهاگ  .تسین  نینچ  هشیمه  اّما  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  اـعطق 

، نآ لابند  هب  دنریگب و  میمصت  دروم  نآ  رد  دوخ  ناشیا  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  ياضر  تروص  نیا  رد  .دراذگ  یمو  هتشاذگ  مالّـسلا 
نیب اروشاع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ندش  ّریخم  رما ، نیا  حیرـص  هنومن  .تسا  نامه  رد  یهلا  ياضر  دنهاوخب ، ار  هچره 

يرای »
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: دندومرف هک  مدینش  مردپ  زا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دندیزگرب  ار  یمود  ناشیا  هک  دوب  هّللا » ءاقل   » و ندش »

هیلع ِنیَسُحلا  ِسأَر  یلع  َفَرفَر  یّتح  َرصَنلا  یلاعَت  ُهّللا  َلَزنَا  ُبرَحلا  ِتَماق  ُهّللا و  ُهَنََعل  ٍدعس  ُنب  ُرَمُع  مالّـسلا و  هیلع  ُنیَـسُحلا  یَقَتلا  اَّمل 
(1) .ِهّللا َءاِقل  َراتخاَف  ِهّللا  ِءاِقل  َنَیب  ِِهئادعَا و  یلع  ِرصَنلا  َنَیب  َرِّیُخ  َُّمث  مالّسلا 

نآ ات  داتـسرف  ورف  یبیغ  ددم  لاعتم  يادخ  دیدرگ ، اپرب  گنج  دش و  ور  هبور  نوعلم  دعـس  رمع  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه 
یهلا ياقل  شنانمشد و  رب  يزوریپ  ات  ندش  يرای  باختنا  نیب  ناشیا  سپس  دمآ ، رد  زاورپ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  يور  هک  اج 

(2) .دندیزگرب ار  دنوادخ  ياقل  ترضح  نآ  اّما  دندش  ّریخم 

رطاخ هب  ناشیا  هکلب  هدوبن ، مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  فیلکت  هفیظو و  تداهـش ، زرم  ات  تمواـقم  يرادـیاپ و  هک  دوش  یم  مولعم 
مالّسلا مهیلع  هّمئا  ریاس  دروم  رد  یّلک  روط  هب  .دندومرف  باختنا  دیماجنا ، ادخ  هار  رد  تداهش  هب  هک  ار  يریـسم  هّللا ، ءاقل  هب  تبغر 
.تسا هتشاد  بوجو  ناشیا  رب  یّصاخ  لمع  طیارش ، نالف  رد  مینک  مکح  میناوتب  نآ  هب  هّجوت  اب  هک  تسین  ام  تسد  رد  يرایعم  زین 

، تسه هچره  .درادـن  دوجو  نامیارب  يرایعم  نینچ  زین  - تسا مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  روهظ  ماـیق و  هک  - اـم ثحب  دروم  عوضوم  رد 
یم هک  دـح  ناـمه  رد  دـنیوگب ، نارگید  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  هک  دـشاب  یم  لاـعتم  يادـخ  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوـخ  نیب  يزار 
هّمئا هک  - یّلک يا  هطباـض  هدـعاق و  هب  یلقن  ّهلدا  هب  هعجارم  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  .دوـش و  یم  نـشور  ناـنآ  يارب  دـنیامرف ،

 . .میروخ یمنرب  - دنشاب هدومرف  دوخ  مایق  روهظ و  دروم  رد  مالّسلا  مهیلع 
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.دشاب لاعتم  يادخ  هب 

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 317 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_304_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_304_2
http://www.ghaemiyeh.com


« نارای دوجو  تروص  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  دوعق  زاوج  مدع   » هّیرظن

نامز رد  ناشیا  رگا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  تاملک  زا  تسا  دـقتعم  هک  دوش  یم  حرطم  يا  هّیرظن  اـج  نیا  رد 
دروم رد  سپ  .دـندرک  یم  ماـیق  اـعطق  دوبن و  زیاـج  ناـشیا  رب  دوعق )  ) نتـسشن دنتـشاد ، راـیتخا  رد  یفاـک  راـصنا  ناوعا و  ناـشتماما 

رگا نوچ  تسا ؛ ناشیا  نارای  مزال  دادعت  ندشن  مهارف  روهظ ، ای  مایق  مدع  ّتلع  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
یم رارق  دانتـسا  دروم  هّیرظن ، نیا  دییأت  يارب  هک  یلقن  دهاوش  زا  یکی  .تسین  زیاج  ناشیا  يارب  تبیغ  رگید  دنوش ، هدامآ  دادعت  نآ 

: دیوگ یم  ریدس  .تسا  هدومرف  لقن  یفاک »  » فیرش باتک  رد  ار  نآ  ینیلک  خیش  موحرم  هک  یفریص  ریدس  زا  تسا  یثیدح  دریگ ،

يا ارچ  دندومرف : ترـضح  تسین ! زیاج  امـش  رب  نتـسشن  هناخ  ادـخ  هب  مسق  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب 
نایعیـش و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رگا  مسق  ادخ  هب  ناتنارای ! نایعیـش و  ناتـسود و  دادـعت  يدایز  رطاخ  هب  مدرک : ضرع  ریدـس ؟

( . دـندرک یمن  بصغ  وا  زا  ار  تفـالخ   ) دـندرک یمن  عـمط  وا  رب  یمود ) یلّوا و   ) ّيدـع مـیت و  دنتـشاد ، ار  امـش  ناتـسود  ناراـی و 
و  ) یلب مدرک : ضرع  رازه ! ؟ دص  دندومرف : .رازه  دص  متفگ : تسا ؟ ردقچ  اهنیا  دادعت  ینک  یم  رکف  ریدس ، يا  دندومرف : ترضح 

نامز زا  سپ  .دندومرف  توکـس  ترـضح  اج  نیا  رد  .ایند  فصن  هکلب )  ) هلب متفگ : رازه ! ؟ تسیود  دندومرف : .رازه  تسیود  هکلب )
هدایپ ریدـس ! يا  دـندومرف : نم  هب  دـش ، زامن  تقو  ات  میتفر  ناشیا  اب  .یلب . .  متفگ : ییایب ؟ ام  اب  عبنی »  » اـت یناوت  یم  دـنتفگ : یکدـنا 

: دندومرف هاگ  نآ  .دنارچ  یم  ار  ییاه  هلاغزب  هک  دندید  ار  یناوج  اج ) نآ   . . ) .میناوخب زامن  ات  میوش 

.ُدوعُقلا ِینَعِسَو  ام  ِءادِجلا  هذه  ِدَدَِعب  ٌهعیش  یل  َناک  ول  ُریدَس  ای  ِهّللا  َو 

اه هلاغزب  هّجوتم  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  .دوبن  زیاج  نم  رب  نتـسشن  هناخ  دوب ، اه  هلاغزب  نیا  دادعت  هب  نم  نایعیـش  رگا  مسق ، ادـخ  هب 
(1 !) دندوب سأر  هدفه  مدرمش ، ار  اهنآ  مدش و 

ّتلع هک  تسا  نآ  دوش ، یم  روبزم  هّیرظن  دییأت  رد  ثیدح  نیا  زا  هک  يا  هدافتسا 
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يراس و مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  همه  دروم  رد  رما  نیا  تسا و  هدوب  ناشیا  يارب  یفاک  نارای  ندوبن  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  ماـیق  مدـع 
رایتخا رد  یفاک  نارای  ناشیا  رگا  .تسا  روای  رای و  نتـشادن  مه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  مدـع  ّتلع  نیاربانب  .دـشاب  یم  يراج 

.دننک یم  روهظ  دنهد و  یم  همتاخ  دوخ  تبیغ  هب  اعطق  نیاربانب  .تسین  زیاج  ناشیارب  نتسشن  ناشفیرش  ّدج  نوچمه  دنـشاب ، هتـشاد 
هتـسناد مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  روای  رای و  ندوب  نآ ، یفاک  مزال و  طرـش  رگید  ریبعت  هب  روهظ و  ّتلع  اهنت  هّیرظن  نیا  رد  سپ 

.دنا هدرک  قوف  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  دنتسم  ار  نآ  هدش و 

هّیرظن نیا  یسررب  دقن و 

: درک هّجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  هّیرظن  نیا  یسررب  دقن و  رد 

ّتلع ناوت  یمن  دـندرک ، یم  مایق  صالخااب ، رای  دوجو 17  تروص  رد  دـنا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  نیا  زا  لّوا : هتکن 
دوب هدومرف  رّدقم  نینچ  دنوادخ  یلو  هتـشاد ، ییاه  تمکح  ای  تمکح  ناشیا  ندرکن  مایق  تسا  نکمم  .دـیمهف  ار  ناشیا  مایق  مدـع 

یقطنم مزالت  یّلک  روط  هب  .دنیامن  شیوخ  ّقح  نتفرگ  هب  مادقا  ترـضح  صالخااب ، نارای  زا  یّـصاخ  دادـعت  دوجو  تروص  رد  هک 
.درادن دوجو  مایق » ببس   » و مایق » مدع  تمکح  ای  ّتلع   » نایم

طوبرم هماندهع  رد  هک  تسا  ناشیا  هب  یهلا  يایاصو  رارسا و  زا  یکی  قوف  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  مود : هتکن 
الماک نآ  یهلا  هبنج  هب  دـیاب  ناشیا  شیامرف  مهف  رد  نیاربانب  .دـنا  هدرک  علّطم  نآ  زا  ار  ریدـس  ناـشیا  هدـش و  رکذ  ترـضح  نآ  هب 

نومـضم رد  ّتقد  دـنیامن و  حرطم  دوخ  ماـیق  دروم  رد  ار  يرـشب  هدـعاق  هطباـض و  کـی  دـنا  هتـساوخن  زگره  ترـضح  .درک  هّجوت 
طقف 17 نتـشاد  اب  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  يرـشب  ياهرایعم  طباوض و  قبط  رب  .دـشاب  یم  هتکن  نیا  رگنایب  یبوخ  هب  مه  ناشیا  شیامرف 

.نآ زا  شیب  يزیچ  هن  هدوب ، ناشدوخ  يارب  یهلا  ّصاخ  ّتیرومأم  کی  نایب  دنا ، هدومرف  ترضح  هچ  نآ  سپ  .دومن  مایق  رای 
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هجیتن ناوت  یمن  ترـضح  نآ  مایق  مدع  زا  دندرک ، یم  مایق  دنتـشاد ، رای  دادـعت  نآ  رگا  دـنا  هدومرف  هک  نآ  دوجو  اب   (1): موس هتکن 
اّما دنتـشادن ، رایتخا  رد  ار  مزال  نارای  هک  نیا  اب  مینک  ضرف  تسا  نکمم  .تسا  هدوب  یفاک  نارای  ندوبن  افرـص  نآ  ّتلع  هک  تفرگ 
هیلع قداص  ماما  نامز  زا  جرف  ریخأت  ّتلع  رب  هک  تسا  یثیداحا  یضعب  لامتحا ، نیا  دّیؤم  .دشاب  هدوب  يرگید  لماع  مایق ، مدع  ّتلع 

: دندومرف هک  تسا  یلامث  هزمح  وبا  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  ثیداحا ، نیا  هنومن  نیرت  نشور  .دنراد  تلالد  مالّسلا 

َنیعبرَا و یلا  ُهَرَّخَأف  ِضرَالا  ِلهَا  یلع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتشا  مالّسلا  هیلع  ُنیَسُحلا  َِلُتق  اّملف  نیعبَـسلا  یف  َرمالا  اذه  َتَّقَو  َناک  یلاعَت  َهّللا  ّنِا 
(2)  . . . .ُهّللا ُهَرَّخَأَف  ِّرِّسلا  َعاِنق  ُمتفَشَک  َثیدَحلا و  ُمتعَذَأَف  مُکانثَّدَحَف  ٍهَنَس  ِهَأم 

بضغ دندش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اّما  دوب ، هداد  رارق  داتفه  لاس  رد  ار  نایعیـش ) جرف   ) رما نیا  نامز  لاعتم  دنوادخ 
یلو میتفگ ، امـش  هب  ار ) ربخ  نیا   ) ام تخادـنا  ریخأت  هب  لهچ  دـص و  لاس  ات  ار  نآ  ور  نیازا  .تفرگ  تّدـش  نیمز  لها  رب  دـنوادخ 

 . . . .تخادنا ریخأت  هب  ار  جرف  رگید ) راب   ) دنوادخ سپ  دیتشادرب ، هدرپ  زار  نآ  زا  دیدرک و  شخپ  ار  ربخ  امش 

ّلحم .تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  زا  ریغ  جرف ، نیا  هک  هدـش  هتفگ  نخـس  نایعیـش  جرف  رد  ریخأت  راب  ود  زا  ثیدـح  نیا  رد 
هدوب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  ناـمز  يرمق  يرجه  لاس 140  .دـنا  هدومرف  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  يدروم  نیمود  ام  ثحب 
رارق جرف ، نیا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  ثیدح  رهاظ  زا  .دوب  هدومرف  رّدقم  ناشنایعیش  ترضح و  نآ  يارب  ار  یجرف  دنوادخ  هک 

(3) .ددرگ قّقحم  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما  ینعی   ) نامز نآ  ماما  مایق  اب  هدوب 

 (. نامز رد  ترضح  نآ  مایق  مدع  ّتلع  هک  مییوگب  میناوت  یم  تشادرب  نیا  قبط 
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هدومرف رّدقم  ار  یمکح  الّوا  دنوادخ  رگید  ریبعت  هب  .دنا  هدوب  علّطم  هعیش  جرف  نامز  زا  هک  هدوب  یمدرم  نتـشادن  هگن  زار  ناشتماما ،
.دندرکن یمایق  مه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  و  دومرف ) ءادب   ) داد رییغت  ار  دوخ  مکح  مدرم ، يرادزار  مدـع  ّتلع  هب  سپـس  دوب و 

.دنا هتشادرب  هدرپ  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  هب  یهلا  يایاصو  زا  یکی  نایب  ثیدح  نیا  دوخ 

هتسنادن نارای  دادعت  نیا  نتـشادن  ار ، جرف  ریخأت  ّتلع  یلو  میدرک » یم  مایق  میتشاد ، رای  رگا 17  : » دنا هدومرف  هک  نآ  دوجو  اب  سپ 
هّیطرش هلمج  نیاربانب  دنتشادن ، صالخااب  رای  دادعت  نآ  ترـضح  نوچ  .دنرادن  یـضراعت  چیه  رگیدکی  اب  شیامرف  ود  نیا  هّتبلا  .دنا 
يرگید لماع  ناشیا  مایق  مدـع  ّتلع  لاـح ، نیع  رد  هدوب و  حیحـص   (1) مّدـقم ءافتنا  هب  دـنا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يا 

( . دوش ّتقد   ) تسا هدوب 

.دوبن زیاج  نم  رب  نتسشن  متشاد ، یم  رای   17- ضرف هب  - رگا هک  دندوب  هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
طرـش هلمج  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  تسا و  یـضام  طرـش  تادا  کی  هک  دـنا  هدرب  راک  هب  ار  ول »  » هملک دوخ  هلمج  رد  ناشیا 

هتشادن صالخااب  رای  اعطق 17  دندرکن ، مایق  ترضح  هک  ینامز  رد  سپ  .تسا  یفتنم  مه  طرش  باوج  هجیتن  رد  دوش و  یمن  قّقحم 
رد دنتشادن و  رای  دادعت  نیا  هک  ینامز  رد  اذل  .دوب  هدشن  قّقحم  هاگ  چیه  رای ) ندش 17  مهارف   ) هّیطرش هّیضق  نیا  مّدقم  نیاربانب  .دنا 
قبط لاح  نیع  رد  یلو  .دـندوب  هدرک  ماـیق  دنتـشاد ، یم  راـی  رگا 17  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحـص  هلمج  نیا  دـندرکن ، ماـیق  هجیتـن 

ثیدح ودره  سپ  .دننکن  مایق  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دش  ثعاب  يرگید  ّتلع  یلامث  هزمح  وبا  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح 
.تسین اهنآ  نیب  یضراعت  دشاب و  لوبق  لباق  مهاب  دناوت  یم 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  مایق  ببس  يارب  یّلک  هطباض  ندوبن  رایتخا  رد 

يارب یلیلد  چیه  ام  هدوب و  ترضح  نآ  دوخ  يارب  يرایعم  هطباض و  نایب  دنا ، هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچ  نآ  مراهچ : هتکن 
 . زا - ناشیا ریغ  هب  نآ  نداد  تیارس  زاوج 
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مالّـسلا مهیلع  هّمئا  لامعا  همه  هک  میـشاب  دـقتعم  دـش ، نایب  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  یثیداـحا  قبط  رگا  .میرادـن  - مالّـسلا مهیلع  هّمئا 
هب تقو  نآ  دننک ، یمن  مادقا  - يرـشب يداع  تابـساحم  ساسارب  افرـص  - يراک چـیه  هب  اهنآ  دوش و  یم  ماجنا  دـنوادخ  رما  ساسارب 

ریما دروم  رد  .دـشاب  توافتم  يرگید  اب  تسا  نکمم  مالّـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  کـیره  هب  دـنوادخ  ّتیـصو  هک  میریذـپ  یم  یتحار 
هزمح و  ) رفن دوجو 2  هب  يرگید  دروم  رد  رای و  نتشاد 40  هب  ار  دوخ  مایق  يدروم  رد  ناشیا  هک  میدرک  نایب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هداد یمومع  یّلک و  هطباض  لمعلا و  روتـسد  کی  هّمئا ، هب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .دـندوب  هتـسناد  طونم  رفعج )
ّتیرومأم زا  ناشیا  زا  یکی  رگا  لاح  .میرادـن  یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  دـنا  هتـشاد  دوخ  يارب  یّـصاخ  ّتیرومأم  کیره  اـهنآ  هدـشن و 

دوخ ّصاخ  دروم  رد  افرـص  ار  نآ  دیاب  هکلب  مینک ، جارختـسا  یّلک  هطباض  هدعاق و  نآ ، زا  میناوت  یمن  دـیوگب ، نخـس  دوخ  ّصاخ 
يزیچ نینچ  اج  نیا  رد  هک  دراد  صاخ  نشور و  لیلد  هب  جایتحا  رگید  ناماما  زا  مادکره  هب  نآ  نداد  تیارس  .مینادب  قداص  ناشیا 

.میرادن رایتخا  رد 

یکی ناماما  رگید  اب  اموزل  هک  دـنا  هتـشاد  دـنوادخ  بناج  زا  یّـصاخ  ّتیـصو  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  کیره  هک  نیا  اـب  مجنپ : هتکن 
( دیزی نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  زج  هب  هّتبلا   ) هتشذگ ماما  هدزای  درکلمع  هریس و  نیب  يدایز  ياه  تهابش  یلو  تسا ، هدوبن 

توافت رگید  ترابع  هب  .درادن  دوجو  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  شور  هریس و  هب  تبسن  تهابـش ، هوجو  نیا  زا  یخرب  هک  هتـشاد  دوجو 
ار هتشذگ  ماما  هدزای  هریس  میناوتب  ضرف  هب  رگا  هک  تسه  مالّسلا  مهیلع  ناماما  رگید  اب  مالّـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  شور  نیب  ییاه 
هب هدنیآ  لصف  رد  ام  .مینک  هسیاقم  اهنآ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تاهج ، همه  رد  میناوت  یمن  زگره  اّما  مینادب ، هیبش  رگیدکی  اب 

.دومن میهاوخ  هراشا  اه  توافت  نیا  هوجو  نیرت  مهم 

ریدـس هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیاـمرف  زا  میناوت  یمن  اـم  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  تسد  هب  هتکن  جـنپ  نیا  ناـیب  زا  هک  يا  هجیتن 
هّمئا همه  مایق  يارب  یمومع  یّلک و  هطباض  لـمعلا و  روتـسد  - دوش تفاـی  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  رد  رگا  - نآ لاـثما  یفریص و 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  هرابرد  رظنراهظا  هب  زاجم  ار  ام  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  نیارباـنب ، مییاـمن و  طابنتـسا  مالّـسلا  مهیلع 

.دنک یمن  ناشیا  روهظ  ببس  زین  مالّسلا و 
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« مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  ببس  تبیغ ، تّلع  عفر  : » يروئت

یکی ساـسارب  دوش ، یم  حرطم  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  عفر  يارب  یفاـک  طرـش  اـی  روهظ  ببـس  هراـبرد  هک  يرگید  يروـئت 
: دنیوگ یم  .تسا  ناشیا  روهظ  ببس  اب  تبیغ  ّتلع  عفر  نتسناد 

غارـس تبیغ  لـلع  زا  رگید  يریبـعت  هب  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  روضح  عـناوم  زا  ار  نآ  دـیاب  مینک  ادـیپ  ار  روـهظ  بابـسا  میهاوـخب  رگا 
تسا و روهظ  ببس  تبیغ ، ّتلع  عفر  نیاربانب ، .تفای  دهاوخ  قّقحت  هلـصافالب  روهظ  عناوم ، نیا  نتفر  نیب  زا  عفر و  اب  نوچ  میریگب ؛

دنوادـخ فرط  زا  یبوجو  فطل  نامه  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روضح  لـیلد  تبیغ ، ّتلع  عفر  اـب  تفگ  ناوت  یم  رت  قیقد  یتراـبع  هب 
(1) .تفای دهاوخ  قّقحت  ابوجو  اروف و  روهظ  ور  نیازا  دشاب و  یم  دوقفم  زین  روضح  عنام  تسا و  دوجوم  تسا ،

یّقلت ناشیا  روهظ  ّتلع  ببـس و  دناوت  یم  هدش ، حرطم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  ناونع  هب  هک  يزیچ  مدع  نایب ، نیا  قبط 
یم هجیتن  ار  ناشیا  روهظ  بابسا  طیارش و  هدش ، هتفگ  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ّتلع  هرابرد  هچ  نآ  ره  زا  يروئت  نیا  هب  نالئاق  .دوش 

هک هچ  نآ  زا  زین  دننک و  یم  یّقلت  ترـضح  روهظ  بوجو  یلقع  لیلد  دننادب ، تبیغ  ّتلع  القع  ار  يزیچ  رگا  بیترت  نیا  اب  .دنریگ 
.دننک یم  طابنتسا  ار  روهظ  يارب  یفاک  طرش  هدش ، حرطم  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  للع  ناونع  هب  یلقن  ّهلدا  رد 

هب درادن ، دوجو  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  هرابرد  یلقع  رظنراهظا  ناکما  هک  نیا  هرابرد  هتشذگ  شخب  تسخن  لصف  رد  ام 
ایآ اّما  .مییوگب  يزیچ  روهظ ، بابسا  هرابرد  میناوت  یمن  القع  - قوف يروئت  نتفریذپ  ضرف  اب  - ساسا نیا  رب  میتفگ و  نخـس  لیـصفت 

تسا يراک  نیا  مینکب ؟ يا  هدافتـسا  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  روهظ  طرـش  دروم  رد  میناوت  یم  تبیغ  للع  یلقن  ّهلدا  زا 
.دنا 9. هدرک  حرطم  ار  تبیغ  ّتلع  یلقن  لیالد  روظنم ، نیمه  هب  دنهد و  ماجنا  دنا  هتساوخ  قوف  يروئت  هب  نادقتعم  هک 
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لیلحت و اب  هک  هدرک  جارختـسا  تبیغ  ّتلع  هب  طوبرم  ثیداـحا  زا  هدـمع  ّتلع  هس   (1)« روهظ ندوب  يرایتخا  هّیرظن   » هلاقم هدنـسیون 
معز هب   ) یلـصا ّتلع  نآ  زا  هاـگ  نآ  .تسا  هدرک  یّقلت  یعبت  یعرف و  ار  هّیقب  هتـسناد و  یلـصا  ّتلع  ار  اـهنآ  زا  یکی  دوخ ، یـسررب 
فوخ  » ار تبیغ  یلصا  ّتلع  اهنت  دوخ  لیلحت  ریسفت و  رد  ناشیا  .تسا  هدرک  جاتنتسا  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ببس  دوخ ، )

: تسا هدومرف  هک  هدومن  دانتسا  یسوط  خیش  موحرم  زا  یشیامرف  هب  صوصخ  نیا  رد  هتسناد و  لتق » زا 

(2) .لتَقلا َنِم  ِهِسفَن  یلع  ُهفوَخ  ّالا  ِهِروُهُظ  نِم  ُعَنمَت  َهَّلِع  ال 

(3) .دشاب یم  مالّسلا  هیلع  ماما  لتق  زا  سرت  تسا ، هدش  ترضح  روضح  زا  عنام  هک  یتّلع  اهنت 

روهظ يارب  مدرم  یگداـمآ  تساوـخ و  هک  تسا  نیا  هدوـمن ، یـسوط  خیـش  تراـبع  نیا  لـقن  زا  روکذـم  هدنـسیون  هک  يا  هدافتـسا 
مالّسلا هیلع  ماما  رب  روهظ  اروف  تبیغ ، یلصا  ّتلع  نیا  عفر  اب  ددرگ و  یم  ندش  هتـشک  زا  ناشیا  سرت  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ترـضح ،

ماـما رب  ار  روهظ  يرورـض  یعطق و  ببـس  دـنناوت  یم  تبیغ  ّتلع  ندرب  نیب  زا  اـب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  هجیتـن ، رد  .دوش  یم  بجاو 
.دنیامن داجیا  مالّسلا  هیلع  نامز 

يروئت نیا  یسررب  دقن و 

: میوش یم  رّکذتم  ار  بلطم  دنچ  يروئت  نیا  یسررب  دقن و  رد 

اج نآ  رد  .دش  هداد  حیـضوت  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  ّتلع  حیحـص  يانعم  هرابرد  نیـشیپ  شخب  زا  مود  لصف  رد  هک  نیا  لّوا 
ترـضح نآ  روهظ  تبیغ ، ّتلع  دـنچ  اـی  کـی  عفر  اـب  هک  مییوگب  میناوت  یمن  نآ ، حیحـص  ياـنعم  هب  هّجوت  اـب  هک  میدوـمن  نشور 

.ددرگ یم  بجاو 

هب نالئاق  رظندروم  يانعم  نامه  دنا ، هدرک  نایب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  للع  هک  یثیداحا  رد  ّتلع ، يانعم  هک  نیا  ضرف  هب  مود ،
مینک 2. اعّدا  میناوت  یمن  دشاب ، قوف  يروئت 
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هک میداد  حیضوت  هتشذگ  شخب  رد  .تسا  هدش  ناشیا  تبیغ  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نامه  اموزل  ترضح  روهظ  ّتلع  ببـس و  هک 
رگید لماع  دـنچ  ای  کی  قّقحت  هب  لوکوم  ار  تبیغ  عفر  لاعتم  يادـخ  اّما  دـشاب ، هدـش  ترـضح  تبیغ  ثعاـب  يروما  تسا  نکمم 

ماما تبیغ  اب  مدرم  یهاتوک  ریـصقت و  نایم  هطبار  تشذگ ، البق  هک  روط  نامه  .تسا  ریذـپ  ناکما  يزیچ  نینچ  اقطنم  .دـشاب  هدومن 
هیلع نامز  ماما  تبیغ  ّقحتسم  هک  یمدرم  تسا  نکمم  یهلا  لضف  هب  هکلب  تسین ، یلولعم  یّلع و  يرورـض  هطبار  کی  مالّـسلا  هیلع 

.دنریگب رارق  ترضح  نآ  روهظ  یهلا و  فطل  لومشم  دنتسه ، مالّسلا 

، هتـسناد ندـش  هتـشک  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  سرت  ار  روهظ  عنام  ّتلع  اهنت  هک  یـسوط ، خیـش  موحرم  زا  لوقنم  شیامرف  هک  نیا  موس 
: تسا ضرف  شیپ  ود  رب  ینتبم  تشادرب ، نیا  .تسین  ناشیا  يوس  زا  یصخش  تشادرب  ناسحتسا و  کی  زج  يزیچ 

( . یسوط خیش  دیفم و  خیش  نوچمه  ینامّلکتم  حالطصا  هب   ) فطل کی  ناونع  هب  دنوادخ  بناج  زا  ماما  بصن  یلقع  بوجو  - 1

(. ناشیا بناج  زا  بجاو  فطل  ناونع  هب   ) ماما بناج  زا  تماما  ّتیلوؤسم  هب  مایق  یلقع  بوجو  -2

زا مجنپ  لصف  يادتبا  رد  ناشیا  .دراد  ینالقع  تروص  الماک  دروآ ، یم  دوخ  ياعّدا  تابثا  يارب  یسوط  خیش  موحرم  هک  یلالدتسا 
هک دنا  هدومن  رکذ  ار  ثیدح  ربخ و  دنچ  دّیؤم ، ناونع  هب  ثحب ، نیا  مامتا  زا  سپ  دـنا و  هدرک  حرطم  ار  یلقع  یثحب  هبیغلا »  » باتک

ّکش ياج  تسا و  مامت  یلقع  رظن  زا  ثحب  ناشیا  دوخ  رظن  هب  نیاربانب  .دنا  هتسناد  ترضح  نآ  ندش  هتشک  زا  سرت  ار  تبیغ  ّتلع 
ار ناشیا  ءاکّتا  دروم  ینابم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ام  .درادن  ناشیا  دارم  نییبت  رد  یـساسا  شقن  تایاور ، هب  دانتـسا  درادن و  يا  ههبـش  و 
ار تبیغ  ّتلع  باسح  یفرط  زا  میا و  هدرمش  دودرم  لقن  لقع و  هاگدید  زا  ار  فطل  ناهرب  میا و  هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  البق 
ارچ مینیب ، یمن  - روهظ عنام  ّتلع  اهنت  باب  رد  - ناشیا ياعّدا  ّدر  يارب  دـیدج  ثحب  هب  يزاین  میناد ، یم  ادـج  مه  زا  روهظ  ببـس  اـب 

.دوش یم  نشور  اعّدم  نیا  تالاکشا  نیشیپ  ثحابم  رد  ّتقد  اب  هک 
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تبیغ عفر  يارب  مدرم  یگدامآ  ترورض  رب  یلقع  رهاظ  هب  ّهلدا  یسررب  : 2 لصف

ار مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عفر  يارب  یفاک  ای  مزال  طیارـش  یخرب ، هدیقع  هب  هک  دوب  یلقن  ّهلدا  هرابرد  ثحب  هتـشذگ  لصف  رد 
یگدامآ و ندوب  طرـش  اهنآ  همه  كرتشم  هجو  هک  دـیماجنا  هئارا  لباق  يروئت  اـی  هّیرظن  راـهچ  هب  ّهلدا  نآ  عومجم  .دـنا  هدرک  ناـیب 

طاقن هدومن و  حرط  کی ، هب  کی  ار  اه  يروئت  نیا  ام  .دوب  روهظ  قّقحت  يارب  - نانآ زا  یّصاخ  هورگ  لقاّدح  ای  - مدرم یمومع  يرای 
یمن ار  طیارـش  نآ  زا  کی  چیه  قّقحت  جـیار ، رّوصت  فالخرب  هک  دـش  نیا  ثحب  یلامجا  هجیتن  .میدرک  نشور  ار  مادـکره  فعض 

.مینک یّقلت  ترضح  روهظ  يارب  یفاک  ای  مزال  طرش  ناونع  هب  میناوت 

طرـش ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورـض   » ینعی اعّدـم  ناـمه  تاـبثا  يارب  هک  دـسر  یم  يرگید  ّهلدا  حرط  هب  تبون  نونکا 
دییأت دروم  یلقن  ّهلدا  یخرب  اب  اعون  هّتبلا  و   ) دنا هدش  حرطم  یلقع  هغبص  اب  مالّـسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  قّقحت  مزال 
اعّدـم نیا  یلقن ) دـییأت  اب  هارمه   ) یلقع تابثا  يارب  هک  مینک  یم  لقن  ار  یفلتخم  تاـنایب  ادـتبا  لـصف ، نیا  رد  اـم  دـنا . ) هتفرگ  رارق 

یم يدنب  هتـسد  مسق  هس  رد  ار  ّهلدا  نیا  همه  ثحب ، رت  قیقد  هئارا  يارب  .دومن  میهاوخ  یـسررب  دـقن و  ار  اهنآ  سپـس  هدـش و  حرطم 
.مینک
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روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورض  رب  لّوا  لیلد 

: تسا نینچ  هدش ، حرطم  اعّدم  نیا  تابثا  يارب  هک  یلیلد  نیلّوا 

اه نت  رب  تموکح  تساهلد و  رب  تموکح  عقاو  رد  مالـسا  نیئآ  نوچ  دننک ، یمن  مایق  هب  مادقا  نامدرم  تساوخ  نودب  یهلا  جـجح 
رد نت و  رب  هیاـس  هن  دـشاب  هدـنکفا  ناـج  رب  هیاـس  هک  تسا  لوـبقم  نیـسپاو  زور  رد  مالـسا  نآ  .دریذـپ و  یم  قّـقحت  نآ  لاـبند  هـب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  .نابز  هقلقل  رب  هن  دشاب  هتفرگ  رارق  شریذپ  دروم  لد  هدکتولخ 

(1) .ِنیِّدلَا ِیف  َهارْکِإ  ال 

.تسین نید  شریذپ  رد  یحور ) راشف  و   ) هارکا چیه 

يدنماضر اب  زج  مهم  نیا  تسا و  یهلا  تساوخ  مالـسا و  ربمغیپ  ياهنامرآ  قّقحت  هلیـسو  مه  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تموکح  ... 
(2) .دوش یمن  هماقا  قلخ  مومع 

: دوش یم  حرطم  يرگید  تروص  هب  بلطم  نیمه  یهاگ 

نآ هریـس  شور و  اریز  تسا  ترـضح  نآ  روـهظ  يارب  وا  يرکف  یگداـمآ  رـشب و  دادعتـسا  لاـمک  راـظتنا  تـبیغ ، حـلاصم  زا  یکی 
رگا .تسا  .تاـّیعقاو . .  هب  مکح  قیاـقح و  تیاـعر  رب  ینبم  هکلب  تسین ، رهاوظ  هب  مکح  هّیرهاـظ و  روما  تیاـعر  رب  ینبم  ترـضح 

جیاتن و دوشن ، عقاو  دراد ، ار  نآ  ءاضتقا  هّیهلا  تمکح  ترضح  نآ  روهظ  رد  هک  يریخأت  دشابن و  دعاسم  لاوحا  عاضوا و  طیارش و 
(3) .ددرگ یمن  لصاح  تسا ، روظنم  روهظ  نیا  زا  هک  يدیاوف 

يارب یلباق »  » تهج زا  دیاب  مدرم  هک  نیا  نآ  دنتسه و  كرتشم  عوضوم  کی  رد  دنراد ، مهاب  هک  ییاه  توافت  دوجو  اب  نایب  ود  نیا 
دوجو هب  یحور  يرکف و  تهج  زا  دیاب  اتدمع  یگدامآ  نیا  .دنشاب  هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یناهج  تموکح 

نتفریذپ يارب  يا  هنیمز  نینچ  رگا  .ددرگ  قّقحم  مدرم  رد  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تموکح  شریذپ  يارب  هنیمز  ات  دیآ 
.4 رگید : نایب  هب  .ددرگ  یمن  لصاح  تسا ، روظنم  نآ ، زا  هک  يدیاوف  جیاتن و  دوشن ، مهارف  ترضح  نآ  تموکح 
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رایتخا نسح  هب  هک  تسا  هداد  رایتخا  يدازآ و  مدرم  هب  ناشیا ، نایم  رد  دوخ  ججح  نداد  رارق  قلخ و  دومنهر  یپ  رد  لاعتم  يادـخ 
(1)  . . . .دنیآ ادخ  يوس  هب  ناج  میمص  زا  دوخ ،

یهلا فده  دوشن ، ادیپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نیئآ  مالـسا و  نید  شریذپ  يارب  ناهج  مدرم  رد  يرکف  یحور و  یگدامآ  رگا  سپ 
.دش دهاوخن  هدروآرب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ایبنا و  تثعب  زا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تسد  هب  روهظ  زا  سپ  مدرم  ياهلد  لّوحت 

.مینک یـسررب  هناگادج  ار  کیره  مییامن و  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  نآ  یلقن  یلقع و  هبنج  ادتبا  دیاب  لیلد  نیا  یـسررب  لیلحت و  رد 
ناـهج مدرم  ياـه  لد  رب  دـنهاوخ  یم  دوخ  ماـیق  اـب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  نوـچ  : » هک اـعّدا  نیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  یلقع  هبنج 

ناوت یم  اعّدا  نیا  هب  خساپ  رد  هک  يا  هتکن  .دوش » ادیپ  مدرم  رد  ناشیا  شریذپ  یگدامآ  روهظ ، زا  شیپ  دـیاب  سپ  دـننک ، تموکح 
رد شریذپ  یگدامآ  ناشیا ، روهظ  زا  لبق  هک  تسین  نیا  مدرم  ياهلد  رب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  همزال  هک  تسا  نیا  تفگ 

؟ دوش یم  قّقحم  ینامز  هچ  رما  نیا  اّما  تسا ، ناهج  مدرم  بولق  بلج  اهلد و  ریخـست  تسا  مهم  هچ  نآ  .دـیآ  دوجو  هب  قلخ  مومع 
هک یهلا  تردق  تسد  اب  روهظ و  زا  سپ  مهم  نیا  رگا  هکلب  دتفا ، قافّتا  یتلاح  نینچ  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هک  درادن  یموزل  چیه 

.تسا لصاح  دوصقم  دیآ ، دیدپ  دبای  یم  یّلجت  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  رد 

دیاب مدرم  ياهلد  : » مییوگب هک  نیا  رب  دراد  دوجو  یلقع  لیلد  هچ  میـشاب ، هتـشاد  رظن  ثحب ، یلقع  هبنج  هب  افرـص  رگا  رگید  نایب  هب 
؟ » .دنروایب نامیا  ناشتموکح  ناشیا و  هب  یگمه  روهظ ، ضحم  هب  هک  دشاب  هدش  هدامآ  نانچ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  شیپ 

هک دـننک  داـجیا  مدرم  رد  یطیارـش  ناـنچ  ناـشروهظ  اـب  ترـضح  دوخ  : » هک نیا  نآ  تسه و  اـج  نیا  رد  يرگید  لوـقعم  لاـمتحا 
هب 6. ناج  لد و  زا  اهنآ  زا  يرایسب 

315 ص :

ص 16. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 1
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یم تابثا  هکلب  تیوقت و  لامتحا  نیا  یلقن  ّهلدا  هب  هعجارم  اـب  .دـشابن » مهارف  طیارـش  نآ  روهظ ، زا  شیپ  اـّما  دـنروآ ، ناـمیا  ناـشیا 
.ددرگ

لوـقع ندـش  لـماک  دـتفا ، یم  قاـفّتا  مالّـسلا  هیلع  ملاـع  ّيدـهم  تـکربرپ  تـسد  هـب  هـک  اـهناسنا  لّوـحت  رییغت و  هنوـمن  نیرتزراـب 
رقاب دّـمحم  ماما  .ددرگ  یم  روهظ  نامز  مدرم  رد  یقالخا  يرکف و  یحور و  تالامک  زا  يرایـسب  أشنمرـس  تمعن ، نیا  .تساـهناسنا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع 

(1) .مهَقالخَا هب  َلَمکَا  مَُهلوُقُع و  هب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  ِسوؤُر  یلع  ُهَدَی  َعَضَو  ُانِمئاق  َماق  اِذا 

قالخا دنادرگ و  عمج  ار  ناشیا  ياه  لقع  هلیـسو  نیا  هب  دراذگ و  یم  ناگدنب  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ 
.دیامرف لماک  ار  ناشیا 

رـصع رد  یتسه  لامک   » باـتک ّفلؤم  لوق  هب  دـتفا و  یم  قاـفّتا  هادـف  اـنحاورا  هّللا  هّیقب  ترـضح  ياـسآ  هزجعم  تسد  هب  راـک  نیا 
«: روهظ

زا نامدرم  دوش و  یم  لـماک  اـهلقع  ترـضح ، نآ  یتوکلم  تسد  هب  هجرف ، یلاـعت  هّللا  لّـجع  مظعـالا  هّللا  هّیقب  ترـضح  نارود  رد 
، لقع لامک  اب  اذل  تسا ، ابیز  زا  تشز  يدب و  زا  یبوخ  فشک  هلیـسو  لقع ، هک  اج  نآ  زا  .دـنوش  یم  دـنم  هرهب  لقع  لامک  تمعن 
رد .دنـسر  یم  تالامک  همه  هب  اهناسنا  لـقع ، لـماکت  اـب  .دـنوش و  یم  لـیان  اـهیبوخ  هب  دـنیوج و  یم  يرود  يدـیلپ  زا  رـشب ، دارفا 

یـسررب ار  اهنآ  رگید ، هتـشون  رد  ام  هک  هدـش  حرط  یگدرتسگ  هب  لقع  لامک  راـثآ  مالّـسلا  مهیلع  یحو  ناـسل  زا  هروثأـم  تاـیاور 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  .میا و  هدومن 

.(2) ناسنا لامک  -1

.8.(3) یگدنب فیاظو  هب  لمع  هنیمز  رد  شالت  وکین و  تافص  شیادیپ  نامیا و  لامک  -2

316 ص :

ح71. ص336 ، ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
ص234. و ج78 ، ص96 ، ج 1 ، راونالا ، راحب  - 2

ص238. و ج 78 ، ص109 ، ج 1 ، راونالا ، راحب  - 3
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.(1) شترضح زا  قلطم  تعاطا  ادخ و  زا  سرت  -3

.(2) لامعا یگزیکاپ  - 4

.(3) رکش ربص و  تعانق ، نیقی ، ندروآ  تسد  هب  -5

.(4) ینغ هب  لین  نید و  تمالس  حور و  شمارآ  -6

.(5) لاعتم يادخ  دزن  ّتیبوبحم  -7

.(6) يدوبان تکاله و  زا  ّتینوصم  -8

.(7) یهلا ياضر  لیصحت  -9

.(8) نارگید رازآ  زا  ندوب  اّربم  - 10

قیالخ نایم  رد  مالّـسلا و  هیلع  مظعا  هّللا  هّیقب  ترـضح  نارود  رد  اـهنآ  یگلمج  هک  تسا  لـقع  لـماکت  راـثآ  زا  يا  هشوگ  اـهنیا  و 
(9) .دوش یم  راکشآ 

شریذپ هدامآ  مدرم ، ياهلد  رگید  دوش ، قّقحم  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سّدقم  دوجو  روهظ  تنمیم  هب  تاکرب  نیا  همه  یتقو 
ماما روهظ  تاکرب  زا  رگید  یکی  .دروآ  دنهاوخ  نامیا  ناشیا  هب  بلق  میمص  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  ددرگ و  یم  ترـضح  نآ  تموکح 

: تسا هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  رد  مالّسلا  هیلع  رصع 

(10) .دابِعلا ِبُوُلق  نِم  ُءانحَّشلا  ِتَبَهََذل  .ُانِمئاق . .  َماق  دق  ول 

.ددنب یمرب  تخر  ناگدنب  ياهلد  زا  هنیک  .دنک . .  مایق  ام  مئاق  هک  هاگ  نآ 

نینچ نامیا » قالخا و  لماکت  اهلد و  زا  هنیک  لاوز   » ناونع تحت  نآ ، مهد  شخب  رد  روهظ » رـصع  رد  یتسه  لاـمک   » باـتک فلؤم 
.1 تسا : هدروآ 

317 ص :

ص156. ج77 ، راونالا ، راحب  - 1
ص112. و ج10 ، ص87 ، ج 1 ، راونالا ، راحب  - 2

ص87. ج 1 ، راونالا ، راحب  - 3
ص139. ج1 ، راونالا ، راحب  - 4

ص282. و ج64 ، ص375 ، و ج57 ، ص96 ، ج1 ، راونالا ، راحب  - 5
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ص 229. ج 71 ، راونالا ، راحب  - 6
ص28. ج 77 ، راونالا ، راحب  - 7

ص141. ج1 ، راونالاراحب ، - 8
ص116 و 117. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 9

ح11. ص316 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 10
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یتاجرد هب  یّـسح  هدهاشم  ریثأت  اریز  .تسا  قیالخ  نایم  رد  یناسنا  يایاجـس  ندش  هدـنز  یهلا ، يارفـس  لاّعف  روضح  راثآ  زا  یکی 
(1) .تسا یلقع  دوهش  زا  رتشیب 

: دنک یم  يدنب  عمج  نینچ  ار  دوخ  ثحب  هدرمشرب و  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  تاکرب  زا  ار  بلطم  نیا  هدنسیون ،

یلقع قیاقح  رد  یلمع  يوگلا  نادقف  هلمج ، نآ  زا  هک  داد  تسد  زا  یناوارف  ياه  تمعن  ّتیرـشب  یهلا ، ججح  ینیـشن  هناخ  اب  يراب 
يوـخ قـلخ و  راـب  رگید  هجرف ) یلاـعت  هّللا  لّـجع   ) هّللا هّیقب  تموـکح  مالّـسلا و  مهیلع  هّللا  لآ  ّتیمکاـح  نارود  رد  .دوـب  يرکف  و 

رد ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدمحا  رایع  مامت  هنومن  دوش و  یم  راکـشآ  قیالخ  نایم  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم 
رد تاّیقالخا  دریگ ، یم  ار  نآ  ياج  تقفـش  تفأر و  ددـنب ، یمرب  تخر  اه  لد  زا  اـه  هنیک  وا ، تکرب  هب  .ددرگ  یم  ناـیامن  ناـهج 

ار قلخ  ایبنا  هک  یتفلا  يردارب و  رایع  مامت  هنومن  راب  رگید  و  ددرگ ، یم  روراب  هعماج  رد  نامیا  حور  دوش ، یم  هدـنز  ناـمدرم  ناـیم 
زج - نایناهج و  هدیدن ، ار  نآ  نوچ  حیسم ، ياسیع  نامز  رد  زج  نایحیـسم  هک  يا  هنوگ  هب  .دوش  یم  داجیا  دنا ، هدرک  توعد  نآ  هب 

(2) .دنشاب هدرکن  هدهاشم  ار  نآ  هنومن  - ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد 

رـشب ّتیمورحم  نارود  روهظ ، زا  شیپ  .تسا  ناشیا  روهظ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يدوجو  تاکرب  زا  یـشخب  یگمه  اهنیا 
رتسگ و لقع  یّلجت  دهاش  نایناهج  هک  درک  دـهاوخ  ادـیپ  اهلد  رب  تموکح  ینامز  مالـسا ، نییآ  نیاربانب  .تساه  تمعن  نیا  رثکا  زا 

ناهج مدرم  نایم  رد  ار  ناشیا  یبلق  یمومع و  ّتیلوبقم  راظتنا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  لبق  اذل  .دنوشب  دوخ  نایم  رد  یهلا  رتسگ  لدع 
.تشاد ناوت  یمن 

تهارک ای  تبغر  اب  روهظ : زا  سپ  مالسا 

ماما هب  ندرک  ادتقا  نیمز و  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  لوزن  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  ّمهم  ثداوح  زا  یکی 
.4 دندومرف : يدوهی  درف  کی  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تسا  زامن  رد  مالّسلا  هیلع  نامز 

318 ص :

ص 103. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 1

ص 104. روهظ ، رصع  رد  یتسه  لامک  - 2
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(1) .هَفلَخ یّلَُصی  ُهَمَّدَقَف و  ِِهتَرُصِنل  مالّسلا  هیلع  َمیرم  ُنب  یسیع  َلََزن  َجَرَخ  اِذا  مالّسلا  هیلع  ُّيِدهَملا  یتَّیِّرُذ  نِم  ُّيدوهَی و  ای 

هب  ) وا ندرک  يرای  يارب  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  شروهظ ، ماـگنه  هک  تسا  نم  نادـنزرف  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  يدوهی ، يا 
.دتسیا یم  زامن  هب  وا  رس  تشپ  هتخادنا و  ولج  ار  وا  سپ  دیآ ، یم  دورف  نیمز )

ّتیناقح دنناد ، یم  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  ناوریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  ثعاب  مهم  هثداح  نیا 
دناعم و دارفا  دنتـسه  مه  نامز  نآ  رد  هّتبلا  .دنروآ  نامیا  ناشیا  هب  تبغر  اضر و  اب  دـننک و  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

قبط .دننز  یم  زابرس  ناشیا  تماما  لوبق  زا  مه  زاب  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  زا  یفاک  تخانـش  دوجو  اب  هک  تقیقح  ّقح و  رکنم 
اب هچ  نیمز  اه و  نامسآ  لها  همه  : » (2)« ًاهْرَک ًاعْوَط َو  ِضْرَْألَا  ِتاوامَّسلَا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو   » هفیرش هیآ  مالّسلا ، مهیلع  هّمئا  ریسفت 
رد مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دبای  یم  قّقحت  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نامز  رد  .دنتـسه » دنوادخ  میلـست  تهارک  اب  هچ  تبغر و 

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت 

هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُهّللا و  ّـالا  َهِلا  ـال  نَا  ِهَداهَِـشب  اـهیف  َيِدُون  ّـِالا  ٌضرَا  یقبَی  ـال  مالّـسلا  هیلع  ُِمئاـقلا  َماـق  اِذا 
(3) .ملس

راگدرورپ و دـیحوت  هب  تداهـش  يادـص  نآ  رد  هک  نآ  رگم  دـنام  یمن  یقاب  ینیمز  دـیامرف ، مایق  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  یتقو 
.دوش یم  دنلب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تلاسر 

، دبای یم  شرتسگ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تکرب  اب  تسد  هب  ملاع  ياج  همه  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالـسا  سپ 
هرابرد مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  .دندرگ  مالـسا  ياریذپ  تبغر ، عوط و  اب  نامدرم  همه  هک  تسین  نینچ  لاح  نیع  رد  اّما 

: دندومرف ثحب  دروم  هیآ 

ِهَقِدانَّزلا 1. َنیِئباصلا و  يراصَنلا و  ِدوهَیلاب و  َجَرَخ  اِذا  مالّسلا  هیلع  ِِمئاقلا  یف  َتلِزنُا 
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ُِملسُملا و هب  ُرَمُؤی  ام  ِهاکَّزلا و  ِهالَّصلِاب و  ُهَرَمَا  ًاعوَط  َمَلسَا  نَمَف  َمالسِالا  مِهیَلَع  َضَرَعَف  اِهبرَغ  ِضرَالا و  ِقرَش  یف  ِراّفُکلا  ِهَّدَّرلا و  ِلهَا  و 
(1) .َهّللا َدَّحَو  ِّالا  ٌدَحَا  ِبِراغَملا  ِقِراشَملا و  یف  یقبَی  یّتح ال  َهَُقنُع  َبَرَض  ِملُسی  َمل  نَم  هیلع و  ِهّلل  ُبِجَی 

دنوادخ نارکنم  و  ناتسرپ ) هراتس   ) نیئباص اراصن و  دوهی و  هک  یماگنه  .تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا 
، دروآ مالسا  تبغر  لیم و  اب  سکره  .دیامن  یم  هضرع  اهنآ  همه  هب  ار  مالـسا  دنک ، عمج  نیمز  طاقن  همه  زا  ار  نارفاک  اهدترم و  و 

دنز یم  ار  شندرگ  درواین ، مالـسا  سکره  دنک و  یم  رما  یهلا  ضئارف  ناملـسم و  کی  فیلاکت  ریاس  هزور و  زامن و  يادا  هب  ار  وا 
.دریذپ یم  یگناگی  هب  ار  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  یسک  یتیگ  رسارس  رد  هک  نآ  ات 

یمن اّما  دـنا ، هتخانـش  ینـشور  هب  ار  تقیقح  ّقح و  هک  دـنوش  یم  یهلا  تبوقع  راتفرگ  نامز ، نآ  رد  یناسک  اـهنت  هک  تسا  نشور 
روهظ اب  اه  شزاس  اهارادم و  هنوگ  نیا  نامز  هکلب  دوش ، یمن  ارادم  دارفا  هنوگ  نیا  اب  رگید  زور ، نآ  رد  .دنوش  نآ  میلـست  دنهاوخ 

.دمآ دهاوخ  رس  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

« ِنیِّدلا یِف  َهارْکِإ  ال  : » هفیرش هیآ  يانعم 

رب مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  رب  يدهاش  ناونع  هب  هک  « - ِنیِّدلَا ِیف  َهارْکِإ  ال   » هفیرش هیآ  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 
يدهم ترضح  روهظ  نامز  هب  یصاصتخا  الّوا  نآرق  هیآ  نیا  .درادن  ثحب  نآ  اب  یطابترا  چیه  - تسا هتفرگ  رارق  دانتـسا  دروم  اهلد ،

یناملـسم ره  هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  رگا  .دنک  یم  هراشا  تاداقتعا  نید و  هرابرد  یّلک  تقیقح  کی  هب  هکلب  درادـن ، مالّـسلا  هیلع 
ملـس و هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هریـس  مه  هک  تفگ  دیاب  سپ  دریذپب ، ار  مالـسا  نید  هارکا ، اب  هن  تبغر و  عوط و  اب  دیاب 

نیمزرس هب  مالـسا  شرتسگ  يارب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا ! ! ّداضت  رد  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دوخ  مه 
زا 2. یناسک  رگا  ناشیا  رب  تّجح  مامتا  زا  سپ  دندرک و  یم  نید  لوبق  هب  توعد  ار  اهنآ  فلتخم ، ياه 
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لیم نودب  هارکا و  اب  دنچره   ) دنریذپب ار  مالـسا  ای  ات  دـندیگنج  یم  اهنآ  اب  دـندز ، یم  زابرـس  مالـسا ، لوبق  زا  دانع  تجاجل و  يور 
نت هیزج  تخادرپ  هب  دنوش و  میلـست  هک  دـندرک  یم  ناشروبجم  دـندوب ، يراصن ) دوهی و  نوچمه   ) باتک لها  ءزج  رگا  ای  و  یبلق )

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنهدرد 

َباتِْکلَا اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َنِم  ِّقَْحلَا  َنیِد  َنُونیِدَـی  ُُهلوُسَر َو ال  ُهّللَا َو  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  ِرِخْآلَا َو ال  ِمْوَْیلِاب  ـال  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلَا  اُوِلتاـق 
(1) .َنوُرِغاص ْمُه  ٍدَی َو  ْنَع  َهَیْزِْجلَا  اوُطُْعی  یّتَح 

یمن ار  قح  نید  دـنناد و  یمن  مارح  ار  شلوسر  ادـخ و  مارح  دـنروآ و  یمن  ترخآ  ادـخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  یناـسک  اـب 
.دننک تخادرپ  هیزج  ّتلذ  يراوخ و  تلاح  اب  دوخ )  ) تسد هب  هک  نآ  ات  دیگنجب  دنریذپ ،

زا رگید  ، (2) تایاور یضعب  ربانب  هک  توافت  نیا  اب  درک ، دنهاوخ  لمع  ناشّدج  ّتنـس  هریـس و  نیمه  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دنریذپ  یمن  ار  هیزج  باتک  لها 

(3)  . ...َمانصألا َبیلَصلا و  ُرِّسَُکی  َهَیزِجلا و  ُلَبقَی  انیضِغبُم و ال  ُُلتقَی  ُِمئاقلا  اّنِم  َموُقَی  یّتح  اینُدلِاب  َبَهذَی  َنل  یلاعَت  َكَرابَت و  َهّللا  َّنإَف 

دشک یم  ار  ام  نانمشد  دنک ، مایق  مالّـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام هدننک  مایق  هک  نآ  رگم  دناسر  دهاوخن  نایاپ  هب  ار  ایند  لاعتم  يادخ 
 . . . .دنکش یم  ار  اه  تب  بیلص و  دریذپ و  یمن  هیزج  و 

یم مالـسا  ياریذـپ  یبلق ، تبغر  لیم و  اب  مدرم  همه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هک  درک  اعّدا  ناوت  یمن  نیاربانب 
هداتفین و 3. قافّتا  نونکات  يزیچ  نینچ  .دنوش 
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ار مالـسا  تبغر ، عوط و  اب  دـیاب  همه  هک  تسین  نیا  مه  ِنیِّدـلَا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » هفیرـش هیآ  يانعم  دـتفا و  یمن  قافّتا  مه  نیا  زا  سپ 
.دنریذپب

یم هک  نآرق  رگید  هیآ  ریظن  تسا ، هتفر  راـک  هب  ینیوـکت  راـبجا  ءاـجلا و  ياـنعم  هـب  ارهاـظ  هرقب  هروـس  هـیآ 256  رد  هارکا »  » ریبـعت
: دیامرف

(1) .َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یّتَح  َساّنلَا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  ًاعیِمَج َأ  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألَا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو 

يا  ) وت ایآ  سپ  تسا ) هتـساوخن  نینچ  وا  اّما   ) دـندروآ یم  ناـمیا  انثتـسا  نودـب  نیمز  لـها  همه  تساوخ ، یم  وت  راـگدرورپ  رگا  و 
! ؟ دنروایب نامیا  ات  ینک  یم  روبجم  ار  مدرم  ربمایپ )

شیوخ زا  ار  نآ  مه  ادـخ  هک  تسا  ینیوکت  رابجا  نامه  هدـش ، یفن  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  یهارکا 
یلو دـنروایب ، نامیا  رایتخا  نودـب  نیمز  لـها  همه  هک  دـنک  يراـک  تسناوت  یم  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  هلب ،  (2) .تسا هدومن  یفن 

هب - هارکا یفن  .دـنک  یمن  نینچ  - دراد مدرم  رابجا  و  رایتخا ) بلـس   ) ءاجلا رب  تردـق  هک  نیا  اب  - زین شربماـیپ  هدرکن و  یتّیـشم  نینچ 
هارکا زا  روظنم  .درادن  دنداد ، یم  ماجنا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یعیرـشت » هارکا   » اب یتافانم  چیه  - نآ ینیوکت  يانعم 

ندروآ و مالسا  نیب  ار  نیکرشم  راّفک و  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نیا   ) میداد حیـضوت  هک  تسا  يزیچ  نامه  یعیرـشت ،
قبط دش و  دهاوخ  ارجا  ناشیا  طّسوت  مه  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نامز  رد  - میدید هک  نانچ  - هریس نیا  دندومن . ) یم  ّریخم  ندیگنج 

.دروآ دنهاوخ  مالسا  تهارک ، اب  مه  يدادعت  تبغر و  اب  يا  هّدع  ًاهْرَک » ًاعْوَط َو  ِضْرَْألَا  ِتاوامَّسلَا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو   » هفیرش هیآ 
اب دیاب  ناناملسم  همه  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یمن  زگره  ِنیِّدلَا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » هفیرـش هیآ  زا  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  زا 

.دنوش اریذپ  ار  مالسا  تبغر ، عوط و 

هدـش حرطم  - روهظ مزال  طرـش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورـض  تابثا  يارب  - هک یلّوا  لیلد  نالطب  فعـض و  اـج  نیا  اـت 
.دش 0. راکشآ  دوب ،
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روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگدامآ  ترورض  رب  مود  لیلد 

مالّـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  مزـال  طرـش  ناونع  هب  مدرم  یمومع  یگداـمآ  ترورـض  تاـبثا  يارب  هک  یلیلد  نیمود 
لاثما هزجعم و  قیرط  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهم  ماما  تموکح  يریگ  لکـش  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  هدـش ، حرطم 

مالسا و شریذپ  یگدامآ  ناهج ، مدرم  هک  دنک  یم  اضتقا  رما  نیمه  دریذپ و  یم  تروص  یعیبط  يداع و  قیرط  هب  هکلب  تسین ، نآ 
.دش دهاوخن  یلمع  ترضح  نآ  سّدقم  فادها  تفر و  دهاوخن  شیپ  ناشیا  راک  هنرگو ، دنشاب  هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما 

نیا زا  یکی  .دـنا  هدرک  دانتـسا  دـّیؤم  دـهاش و  ناوـنع  هب  ثیداـحا  یـضعب  هب  دـنا ، هدرک  حرطم  ار  هّیرظن  نیا  هـک  یناـسک  زا  یخرب 
: مدرک ضرع  ترضح  تمدخ  دیوگ : یم  .تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  لاّبن  ریشب  هک  تسا  یتیاور  ثیداحا ،

.ٍمَد َهَمَجِحم  ُقیرُهی  ًاوفَع و ال  ُرُومُالا  هل  تَماقَتسَال  َماق  ول  َّيِدهَملا  ّنِا  َنُولوقَی  مهَّنِا 

، زین تماجح  نوخ  هزادنا  هب  دوش و  یم  ماجنا  دوخ  هب  دوخ  شیارب  اهراک  دنک ، روهظ  یتقو  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  انامه  دـنیوگ : یم 
.دزیر یمن  نوخ 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح 

یف َّجُش  ُُهتَیِعابَر و  تَیِمُدا  َنیح  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرل  تَماقَتـسَال  ًاوفَع  ٍدَحَِال  تَماقَتـسا  َِول  ِهِدَِیب  یـسفَن  يّذلا  ّالَک و 
(1) .هتَهبَج َحَسَم  ّمث  - َقَلَعلا َقَرَعلا و  ُمتنَأ  ُنَحن و  َحَسمَن  یّتح  ِهِدَِیب  یسفَن  يّذلا  ّالَک و  ِهِهجَو 

يارب اـعطق  دوش ، ماـجنا  دوخ  هب  دوخ  یـسک  يارب  اـهراک )  ) دوب رارق  رگا  تسوا ، تردـق  رد  مناـج  هک  نآ  هب  مسق  تسین ، نینچ  هن 
هتفاکش ناشیا  تروص  تشگ و  دولآ  نوخ  شترضح  نادند  هک  ینامز  نآ  دش ، یم  ماجنا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

ام و هک  نیا  ات  دوش ) یمن  ماجنا  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يارب  اـهراک   ) تسوا تسد  هب  مناـج  هک  نآ  هب  مسق  تسین ، نینچ  هن  .دـش 
.دندیشک 2. دوخ  یناشیپ  هب  تسد  ترضح  سپس   - .مینک كاپ  دوخ ) یناشیپ  زا   ) نوخ ياه  هتخل  اب  هارمه  ار  قرع  امش 
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: دنیوگ یم  ثیدح ، نیا  هب  دانتسا  اب 

نامز رد  دش و  یم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  يارب  دوش ، تسرد  شیارب  عاضوا  هزجعم ، يزاسراک و  هلیسو  هب  دوب  رارق  رگا 
شنادـند گنج  رد  شدوخ  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  .تفرگ  یم  ماجنا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 

تـسا مولعم  سپ  .دـش  یم  نادـیم  دراو  شدوخ  درک و  تکرـش  فلتخم  ياـه  گـنج  رد  دـش ، دوـلآ  نوـخ  شا  یناـشیپ  تسکش ،
هب تشاد  ناکما  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  يارب  مییوگب  هک  تسین  روج  نیا  .دـشاب  گنج  هلیـسو  هب  دـیاب  يزوریپ 
اه تیاور  لیبق  نیا  زا  جع . . . )  ) يدهم ترـضح  يارب  دنتـشاذگ  ار  نآ  درکن و  ادیپ  قّقحت  اّما  دوش ؛ قّقحم  راک  نیا  هزجعم  هلیـسو 

(1) .اهنیا لاثما  يزیرنوخ و  گنج و  هارمه  تسا  يداع  یعیبط و  مایق  کی  ترضح  مایق  هک  دوش  یم  هدافتسا 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  روهظ  نامز  رد  مالسا  نتفریذپ  يارب  مدرم  یلقع » یگدامآ   » هب شیوخ  ثحب  همادا  رد  هدنیوگ 

 . .« .ِدابِعلا ِسوُؤُر  یلع  ُهَدَی  َعَضَو  دنک . . .«  یم  مایق  ترضح  یتقو  .انُِمئاق ». .  َماق  اذا   » تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  کی 
، لاحره هب  .تسا  لامتحا  ود  تسا ، شدوخ  تسد  ای  ادـخ و  تسد  ای  هدـی » عضو   » الاح .دـهد  یم  رارق  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد 

لماک ار  اهنآ  قالخا  و  .مَُهلوُقُع ». .  هب  َعَمَجَف  دزاس . . .«  یم  زکرمتم  ار  اهنیا  ياه  لقع  دهد و  یم  رارق  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد 
.تسا تلاهج  هجیتن  متـس  نوچ  دـنریذپب ؛ ار  قح  دـننک  یم  ادـیپ  یگداـمآ  نیا ، هلیـسو  هب  .مُهَقـالخَا ». .  هب  َلَـمکَا  و  دـنک ...« ، یم 

یم لوبق  ار  مالـسا  دـننکب ، كرد  ار  یعقاو  لئاسم  دنتـسناوت  دـمآ و  اج  هب  ناشلقع  مدرم  رگا  .تسا  یناداـن  هجیتن  مالـسا  نتفریذـپن 
هنیمز .تسین  هزجعم  هلیسو  هب  مه  نیا  اّما  دننک  یم  ادیپ  یلقع  یگدامآ  مدرم  ترضح  نامز  رد  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  .دننک 

(2) .دننک مهارف  رگید  لئاسم  تاغیلبت و  هلیسو  هب  دنتسه ، ترضح  راظتنا  رد  هک  یناسک  نآ  دیاب  ار  شا 

موحرم زا  ینخس  هب  تسا ، يرشب  يداع و  راک  کی  دریذپ و  یمن  تروص  هزجعم  لکش  هب  ترـضح  مایق  هک  نیا  دییأت  يارب  یهاگ 
ام 4. هک  دوش  یم  کّسمت  یسوط  خیش 
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: مینک یم  لقن  انیع  ار  ناشیا  تارابع  همجرت  ثحب ، رت  قیقد  نییبت  يارب 

دی طسب  مایق و  رب  تردق  هک  دح  نآ  ات  دنک  تیوقت  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  بجاو  لاعتم  يادخ  رب  هک  تفگ  ناوت  یم  الامجا 
هک اج  نآ  زا  اّما  .رـشب  طّسوت  مه  تسا و  ریذـپ  ناـکما  ناگتـشرف  قیرط  زا  مه  یهلا  تیوقت  نیا  .دـنک  ادـیپ  نآ  ماـجنا  يارب  یفاـک 

هیلع ماما  تیوقت  دیاب  نیاربانب  .تسا  هدوب  نآ  نتـشاد  هدسفم  ّتلع ، هک  میمهف  یم  هدرکن ، ار  راک  نیا  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  دنوادخ 
(1) .دوش ماجنا  رشب  طّسوت  مالّسلا 

دیاب روهظ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يزوریپ  نارّکفتم ، نیا  هاگدید  زا  هک  ددرگ  یم  نشور  دش ، لقن  هچ  نآ  عومجم  زا 
یهلا ناگتشرف  ریسم ، نیا  رد  مه  ناشیا  نارای  .درادن  دوجو  راک  نیا  رد  يا  هزجعم  دریذپ و  قّقحت  یعیبط  يداع و  الماک  تروص  هب 

يرکف و یگدامآ  ّتیرشب ، هک  تسا  نیا  ترضح  روهظ  طرش  اذل  .دنـشکب  شود  هب  ار  ّتیلوؤسم  نیا  دیاب  رـشب  دارفا  هکلب  دنتـسین ،
یمن قافّتا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  طّسوت  زاجعا  تروص  هب  مه  یگدامآ  نیمه  .دنک  ادیپ  یناهج  ّتیلوؤسم  نیا  شریذپ  يارب  یلقع 
یهار اهنت  نیا  دنیامن و  مهارف  ار  ینالقع  دشر  نیا  هنیمز  يداع ، بابـسا  تاغیلبت و  هلیـسو  هب  دیاب  ناشیا  روهظ  نارظتنم  هکلب  دـتفا ،

.دراد دوجو  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  مایق  ندیسر  هجیتن  هب  يارب  هک  تسا 

: دوش لیلحت  هیزجت و  قیمع ، روط  هب  بلطم  ود  دیاب  نانخس  نیا  قیقد  یسررب  يارب 

نآ ندوب  هزجعم  اب  روهظ  زا  سپ  يزیرنوخ  گنج و  نتشادن  تافانم 

نـشور یلقن ؟ ای  دراد  یلقع  لیلد  تسا ، یعیبط  يداع و  الماک  مایق  کی  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  دـنا  هتفگ  هک  نیا  لّوا : بلطم 
هب لقاع  ناسنا  ینعی  .دناد  یم  دوخ  صیخشت  ورملق  زا  رتارف  ار  هلأسم  عقاو  رد  دنک و  یمن  يرظنراهظا  هنیمز ، نیا  رد  لقع  هک  تسا 

ّهلدا ساسارب  دـیاب  دروم  نیا  رد  يرظنراهظا  هنوگ  ره  نیاربانب  .تسین  ریذـپ  ناکما  لـقع  اـب  رما  نیا  فشک  هک  دریذـپ  یم  ینـشور 
.دشاب 2. تایاور ) تایآ و   ) یلقن
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ریـشب ثیدح  اّما  .تسا  هدومن  دانتـسا  هراب  نیا  رد  یثیدـح  هب  میدرک ، لقن  ار  شراتفگ  نیع  هک  یمرتحم ، هدـنیوگ  تهج ، نیمه  هب 
شیامرف .درادن  ترـضح  مایق  ندوب  هزجعم  یفن  رب  یتلالد  چـیه  هتفرگ ، رارق  ناشیا  دنتـسم  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  لاّبن 

رگا دوش و  یمن  مهارف  اوفع )  ) دوخ هبدوخ  روهظ ، زا  سپ  ترـضح  نآ  راک  بابـسا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
صخش دشن و  نینچ  هک  یلاح  رد  داتفا ، یم  قافّتا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  دتفیب ، قافّتا  يزیچ  نینچ  دوب  رارق 

يزیرنوخ گنج و  اب  روهظ  زا  سپ  ترـضح  راک  تفرـشیپ  هک  نیا  زا  هدـنیوگ  .دـندش  یمخز  دـندید و  تحارج  اهگنج  رد  ناشیا 
میناوت یمن  اـم  .تسین  حیحـص  جاتنتـسا ، نیا  .تسا  یعیبـط  يداـع و  ـالماک  تروـص  هب  ناـشیا  ماـیق  هک  هتفرگ  هجیتـن  تسا ، هارمه 

- تسا هارمه  يزیرنوخ  گنج و  اب  ناشیا  راک  تفرشیپ  هکلب  - دوش یمن  مهارف  دوخ  هبدوخ  ترـضح ، يارب  اهراک  نوچ  هک  مییوگب 
نیا همّدـقم ، نآ  زا  .دوب  دـهاوخن  راک  رد  دـنوادخ  هیحان  زا  يزاجعا  دـتفا و  یم  قافّتا  یعیبط  الماک  تروص  هب  ناشیا  يزوریپ  سپ 

اـساسا دـبای و  قّقحت  يداع  الماک  تروص  هب  هک  تسین  نیا  دوشن ، ماجنا  دوخ  هبدوخ  يراک  هک  نیا  همزـال  .دوش  یمن  هتفرگ  هجیتن 
دوشن ماجنا  دوخ  هبدوخ  روهظ ، زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روما  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  .دریذـپن  تروص  يا  هداعلا  قراخ  راک 

.دریذپن ماجنا  يداع  تروص  هب  دشاب و  هزجعم  مه  تهج  دنچ  ای  کی  زا  لاح  نیع  رد  اّما  دشاب ، هارمه  مه  يزیرنوخ  گنج و  اب  و 

رد هک  تسا  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مایق  تثعب و  داد ، هئارا  ناوت  یم  ضرف  نیا  يارب  هک  يا  هنومن  نیرتهب 
هعلاطم و قیقد  روط  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مایق  هرابرد  هک  یـسک  .دـنا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  مه  دانتـسا  دروم  ثیدـح 
اهدادما و هکلب  دوبن ، یعیبط  يداع و  يراک  زگره  ناشیا  هلیـسو  هب  مالـسا  تفرـشیپ  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اعطق  دـنک ، یـسررب 

هقباـس زور  نآ  اـت  هک  - ار اـیند  بـالقنا  نیرتگرزب  تیاـهن ، رد  اـت  درک  رتزوریپ  هلحرم  هب  هلحرم  ار  شترـضح  یبـیغ ، ياـه  تیاـنع 
، دوبن ینیب  شیپ  لباق  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزوریپ  يرـشب ، يداع و  ياه  باـسح  ياـنبم  رب  .دروآ  دوجو  هب  - تشادـن

ياه هنومن  .دوب  یعطق  ناشیا  تسکش  يداع ، تابساحم  يانبم  رب  هک  تفگ  دیاب  هکلب 
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راک کی  هن  هدوب ، یهلا  زاجعا  ساسارب  ناشیا  هبلغ  هک  درک  حرطم  ناوت  یم  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هریـس  رد  ار  يداـیز 
.يداع یعیبط و 

یهلا زاجعا  هب  ردب  گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ 

اعطق ناناملـسم  دوبن ، یبیغ  زاجعا  یهلا و  دادـما  رگا  هک  تسا  ردـب »  » گـنج رد  ناـشیا  يزوریپ  رما ، نیا  نشور  رایـسب  هنومن  کـی 
: دیامرف یم  تحارص  هب  نآرق  .دندوب  هدروخ  تسکش 

ٍفالآ ِهَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َنِینِمْؤُْمِلل َأ  ُلوُقَت  ْذِإ  َنوُرُکْـشَت * ْمُکَّلََعل  َهّللَا  اوُقَّتاَف  ٌهَّلِذَأ  ُْمْتنَأ  ٍرْدَِـبب َو  ُهّللَا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل  َو 
ام َو  َنیِمِّوَسُم * ِهَِکئالَْملَا  َنِم  ٍفالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  اوُقَّتَت َو  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  یَلب  َنِیلَْزنُم *  ِهَِکئالَْملَا  َنِم 

(1) .ِمیِکَْحلَا ِزیِزَْعلَا  ِهّللَا  ِْدنِع  ْنِم  ّالِإ  ُرْصَّنلَا  اَم  ِِهب َو  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  ْمَُکل َو  يرُْشب  ّالِإ  ُهّللَا  ُهَلَعَج 

نآ * دیدرگ رازگرکش  دیاش  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  سپ  دومن ، يرای  - دیدوب ناوتان  فیعض و  هک  یلاح  رد  - ار امش  دنوادخ  اعطق  و 
( نامـسآ زا   ) هک هتـشرف  رازه  هس  اب  ناتراگدرورپ  هک  ار  امـش  دـنک  یمن  تیافک  ایآ  یتفگ : یم  ناـنمؤم  هب  ربماـیپ ) يا   ) وت هک  هاـگ 

دینک هشیپ  يوقت  ربص و  رگا  امش ) هب  کمک  يارب  هتشرف  رازه  هس  تیافک  دوجو  اب   ) هکلب * ؟ دناسر کمک  امـش  هب  دنیآ ، یم  دورف 
نیا دنوادخ  *و  دناسر یم  يرای  امش  هب  راد  ناشن  هتـشرف  رازه  جنپ  اب  ناتراگدرورپ  دیآ ، ناتغارـس  هب  نمـشد )  ) تعاس نیمه  رد  و 
زیزع دـنوادخ  بناـج  زا  زج  يزوریپ  دـشاب و  ناـتیاهلد  هب  شخب  شمارآ  امـش و  يارب  یتراـشب  هک  نـیا  رگم  دادـن  رارق  ار  دادـما ) )

.تسین میکح 

لکش هب  ردب  گنج  رد  ناناملسم  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزوریپ  هک  دیمهف  ناوت  یم  ینـشور  هب  هفیرـش  تایآ  نیا  زا 
زوریپ 6. نمشد  رب  ار  ناشیا  - ناگتشرف نداتسرف  ورف  قیرط  زا  - دنوادخ یبیغ  دادما  هکلب  تفریذپن ، تروص  یعیبط  يداع و 
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ادّدجم تقیقح  نیا  رب  زین  نایاپ  رد  هدـش و  هراشا  ناناملـسم  یناوتان  فعـض و  دـنوادخ و  يرای  هب  تایآ  نیا  يادـتبا  رد  .دـینادرگ 
.دبای یمن  قّقحت  زیزع  يادخ  بناج  زا  زج  يزوریپ  هک  هدیدرگ  دیکأت 

هفیرـش تایآ  هک  دوب  راّفک  ياهلد  رد  تشحو  بعر و  ءاـقلا  ردـب ، گـنج  رد  ناناملـسم  يارب  یهلا  یبیغ  ياهدادـما  زا  رگید  یکی 
: دنک یم  تلالد  نآ  رب  لیذ 

اُوتِّبَثَف ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِهَِکئـالَْملَا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحوـُی  ْذِإ  .َنِیفِدُْرم . .  ِهَِکئـالَْملَا  َنِم  ٍْفلَأـِب  ْمُکُّدِـمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْـساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ 
(1)  . . . .َبْعُّرلَا اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَس  اُونَمآ  َنیِذَّلَا 

شود هک  هتشرف  رازه  اب  ار  امش  نم  دومرف : هک  نیا  هب  ار  امش  دومن  تباجا  سپ  دیدیبلط ، یم  کمک  ناتراگدرورپ  زا  هک  ینامز  نآ 
درک یم  یحو  ناگتشرف  نآ  هب  تراگدرورپ  هک  ینامز  نآ  منک . . .* یم  يرای  دنـشاب ، امـش ) شود  هب  شود  ای   ) رگیدکی شود  هب 

 . . . .منکفا یم  نارفاک  ياهلد  ار  تشحو  سرت و  يدوز  هب  دیرادب ، مدق  تباث  ار  نامیا  لها  سپ  متسه ، امش  اب  نم  هک :

هک تسا  یطیارش  هب  طوبرم  هثاغتسا ، .تسا  هدش  حرطم  لاعتم  يادخ  زا  ناناملـسم  یهاوخدایرف  هثاغتـسا و  زا  نخـس  تایآ ، نیا  رد 
.دبلط یم  کمک  وا  زا  دروآ و  یم  هانپ  دنوادخ  هب  اذل  درب و  یمن  شیپ  زا  يراک  ناسنا  تردـق  يرهاظ ، يداع و  ياه  باسح  يور 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تایآ  نیمه  لیذ  رد 

: تشاد هضرع  درک و  هلبق  هب  ور  دومرف ، رظن  ناناملسم  رامش  یمک  ناکرشم و  دایز  دادعت  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یتقو 
یهاوخن تدابع  نیمز  رد  وت  رگید  دنوش ، كاله  ناناملسم ) زا   ) هورگ نیا  رگا  ادنوادخ  .نک  افو  يداد  ما  هدعو  هچ  نآ  هب  ایادخ ، »
ناشـشود زا  ناشیا  يادر  هک  اج  نآ  ات  دوب ، اعد  لوغـشم  دوب و  هدرک  دنلب  نامـسآ ) يوس  هب   ) ار دوخ  ناتـسد  روط  نیمه  سپ  دش »

.(2) .دومرف لزان  ار  .َنُوثیِغَتْسَت ». .  ْذِإ   » هفیرش هیآ  ادخ  هک  دوب  اج  نیا  .داتفا 

328 ص :

9 و 12. لافنا / - 1
.نایبلا عمجم  زا  لقن  هب  ص 286  ج 5 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  - 2
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هس لقاّدح  نمشد  رکـشل  دادعت  هک  یلاح  رد  ، (1) دوب رفن  اقیقد 313  ردب  گنج  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  دادعت 
رایتخا رد  هک  ینارتش  دادـعت  لاـثم ، ناونع  هب  دـندوب ، بساـنمان  رایـسب  ّتیعـضو  رد  ناناملـسم  مه  تاـناکما  رظن  زا  .دوب  اـهنآ  ربارب 

نینمؤملا ریما  هارمه  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوخ  دنتسشن و  یم  رفن  هس  رتش ، ره  رب  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  دنتـشاد ،
ناناملـسم يزوریپ  يداع ، تابـساحم  یعیبط و  لاور  يور  لاـحره ، هب   (2) .دـندوب راوس  رتش  کی  رب  رگید  رفن  کـی  مالّـسلا و  هیلع 

ربارب رد  ار  نانآ  نارفاک ، ياهلد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  اب  ناگتـشرف ، نداتـسرف  ورف  رب  هوالع  لاعتم  يادخ  اّما  دوبن ، ریذپ  ناکما 
.تخاس بولغم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

دوخ هبدوخ  ناشنارای  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  حتف  يزوریپ و  فرط ، کی  زا  ردب  گنج  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم 
دوخ رب  مه  ار  یمخز  هتـشک و  يدادعت  جنر  دندرک و  لّمحت  ار  نآ  ياه  یتخـس  دندش ، گنج  ریگرد  ناشیا  هکلب  دـیدرگن ، قّقحم 

ياـهلد رد  بعر  داـجیا  رگید ، ناگتـشرف و  نداتـسرف  ورف  یکی  - قیرط ود  زا  لقاّدـح  دـنوادخ  رگید  فرط  زا  اـّما  دـندومن ، راوـمه 
، ردب زور  رد  مالـسا  رکـشل  تسکـش  دوبن ، رگا  هک  تسا  یهلا  زاجعا  قادـصم  ودره  اهنیا  دومرف و  یبیغ  دادـما  ار  ناناملـسم  - راّفک

تلاح ودره  هکلب  دـشابن ؛ راک  رد  يزاجعا  هک  تسین  نیا  دوشن ، هداد  بیترت  دوخ  هبدوخ  اهراک  هک  نیا  همزال  نیارباـنب  .دوب  یعطق 
گنج ام  تسا و  هدوب  نینچ  يرایسب  دراوم  رد  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریس  رد  هک  نانچ  دنتسه ، عمج  لباق  رگیدکی  اب 

.میدرک رکذ  هنومن  ناونع  هب  طقف  ار  ردب 

ردب گنج  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هبلغ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  تهابش 

رد ترضح  نآ  نارای  دادعت  الّوا  .دراد  ردب  گنج  ناتـساد  هب  يدایز  تهابـش  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يزوریپ  مایق و  هک  نیا  بلاج 
يرای ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ردب  رد  هک  - یبیغ قیرط  ود  نامه  زا  لاعتم  يادخ  ایناث  تسا و  رفن  اقیقد 313  مایق  زاغآ 

ار 9. مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  - درک

329 ص :

ص 40. ج 4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  و  ص 255 ، ج 1 ، یمق ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  - 1
ص 39. ج 4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  - 2
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هیلع رقاب  ماما  زا  ییابیز  ثیدح  دندمآ ، دورف  ردب  رد  ناناملسم  هب  ندناسر  يرای  يارب  هک  یناگتشرف  دروم  رد  .دیامرف  یم  دییأت  زین 
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا 

اوُرُـصنَی یّتح  َنوُدَعـصَی  ُدَعب و ال  اوُدِعَـص  ام  ِضرَالا ، یف  ٍردـَب  َموَی  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ًادَّمَُحم  اوُرَـصَن  َنیذـّلا  ِهَِکئالَملا  َّنِا 
(1) .ٍفالآ ُهَسمَخ  مُه  ِرمَالا و  اذه  َبِحاص 

( نامسآ يوس  هب   ) زونه دندرک ، يرای  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  نیمز  رد  ردب  گنج  زور  هک  یناگتـشرف  انامه 
اهنیا دننک و  يرای  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدـهم  ترـضح   ) رما نیا  بحاص  هک  نیا  ات  تفر  دـنهاوخن  دـنا و  هتفرن  الاب 

.دنتسه رفن  رازه  جنپ 

رـصع ماما  دندرک ، يرای  ردب  گنج  رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یناگتـشرف  نامه  اقیقد  فیرـش ، ثیدح  نیا  قبط 
ادـخ لوسر  جورخ  هب  ترـضح  جورخ  ثیداحا ، زا  یخرب  رد  یّلک  روط  هب  درک و  دـنهاوخ  يراـی  روهظ  ماـگنه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 

رما  : » (2)« ُهُولِْجعَتْسَت الَف  ِهّللَا  ُْرمَأ  یتَأ  : » هفیرش هیآ  حیضوت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  هیبشت  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 
: دندومرف .دیزرون » باتش  نآ  قّقحت  رد  سپ  دمآ ، دنوادخ 

هیلع و هّللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر   ِ جوُرُخَک ُهُجوُرُخ  ُبعُّرلا و  َنُونِمؤُملا و  ُهَِکئالَملا و  ٍدانجَا : ُهَثالَث  ُهُدِّیَُؤی  ِِهب  ُلَجعَتـُسی  ـال  ِهّللا  ُرمَا  اـنُرمَا  َوُه 
(3) «. ِّقَْحلِاب َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک  : » یلاعَت ُهلوَق  َکلذ  ملس و  هلا و 

ناگتـشرف و دنناسر : یم  يرای  ار  رما  نیا  بحاص  رکـشل  هس  .دیزرو  باتـش  دـیابن  نآ  رد  هک  تسا  دـنوادخ  رما  ام و  رما  رما )  ) نیا
يادخ شیامرف  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  جورخ  دننامه  ناشیا  جورخ  .بعر و  نانمؤم و 

 . . . .تخاس جراخ  تا  هناخ  زا  قح  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  هنوگ  نامه  لاعتم :

: . دراد دوجو  مهم  هتکن  هس  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

330 ص :

ح 138. ص 197 ، ج 1 ، یشاّیع ، ریسفت  - 1
.1/ لحن - 2

.ینامعن هبیغلا  زا  لقن  هب  ح 46  ص 139 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  - 3
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مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رما  ندوب  یهلا 

، نیا دیزرو و  باتش  نآ  رد  دیابن  هک  تسادخ  رما  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رما  هک  دنا  هدرک  حیرصت  مالّسلا  هیلع  ماما  - 1
نیا یلامجا  روط  هب  نامدوصقم  مینک و  یم  ریبعت  - يرشب راک  اب  هسیاقم  رد  - ییادخ راک  هب  نآ  زا  ام  هک  تسا  یتقیقح  نامه  رگنایب 
يارب دهاوخب  هک  نیا  ات  دریگ ، هدهع  هب  ار  نآ  يارجا  دهاوخب  رـشب  هک  تسین  يراک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هک  تسا 

وا دوخ  زین  ار  نآ  يارجا  يارب  مزال  ياه  يزیر  همانرب  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دـهاوخ  یم  دوخ  دـنوادخ  .دـنک  يزیر  همانرب  نآ ،
(1) .مینادب يراج  ار  رشب  ياهراک  ياه  ّتیدودحم  اه و  كالم  دیابن  روهظ ، رما  لیلحت  ریسفت و  رد  ام  نیاربانب  .تسا  هدومرف  میظنت 

ار نآ  ندوب  زیمآزاجعا  ینـشور ، هب  ناوت  یم  ترـضح ، روهظ  ندوب  ییادـخ  یهلا و  زا  هک  مینک  یم  دـیکأت  رگید  رابکی  اج  نیا  رد 
.دشاب یم  رظندروم  یلعف  ثحب  رد  هک  يزیچ  نامه  دومن ؛ كرد 

روهظ ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یبیغ  نایرکشل 

دارفا زا  ریغ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نایرکـشل  دونج و  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  هک  یّمهم  هتکن  نیمود  - 2
رایسب اهنیا  ودره  .نانمـشد  ياهلد  رد  تشحو  بعر و  رگید  ناگتـشرف و  یکی  دنراد : روضح  زین  رگید  رکـشل  هنوگود  لقاال  رـشب ،

، دنتسه مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نایرکشل  ءزج  هک  یناگتشرف  دادعت  دروم  رد  .دنوش  هتفرگ  مک  تسد  دیابن  دنتـسه و  زاسراک  ّمهم و 
مه يرگید  ياه  هورگ  دندش ، لزان  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يرای  يارب  ردب  رد  هک  يا  هتـشرف  رازه  جنپ  نآ  زا  ریغ 

: تسا نینچ  ناشناتساد  هک  دنیآ  یم  ناشیا  يرای  هب  ناگتشرف  زا  رگید  يا  هتسد  لاثم  ناونع  هب  .دنتسه 

ار دوخ  تیب  لها  باحصا و  ناشیا  دش و  تخس  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  رب  راک  یتقو  يرمق ، يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  رد 
 . هتشرف رازه  راهچ  دنداد ، تسد  زا  کیاکی 

331 ص :

هک یتاّیرظن  زا  یخرب  هب  تمسق  نآ  رد  مینک و  یم  لوکوم  باتک  ینایاپ  لصف  هب  ار  مهم  رایـسب  تقیقح  نیا  رت  لّصفم  حیـضوت  - 1
.دومن میهاوخ  هراشا  هدش ، هئارا  بلطم  نیا  زا  تلفغ  اب 
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مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  .دـندرکن  ادـیپ  زور  نآ  رد  ار  ناشماما  يرای  قیفوت  اـّما  دـندمآ ، دورف  نیمز  هب  ترـضح  نآ  يراـی  يارب 
: دندومرف نینچ  بیبش » نب  ناّیر   » هب بلطم  نیا  هرابرد 

ُهََعبرَا ِهَِکئالَملا  َنِم  ِضرَالا  َیِلا  َلََزن  دََقل  .مالّسلا . .  مهیلع  ٍبلاط  یبَا  ِنب  ِّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحِلل  ِکباَف  ٍءیَِـشل  ًایِکاب  َتنُک  نِا  ٍبیبَش  َنبا  اَی 
ِتاراَثل ای   » مُهُراعِش ِهِراصنَا و  نِم  َنُونوُکَیَف  مالّـسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َموُقَی  نَا  یِلا  ٌربُغ  ٌثعُـش  ِهِربَق  َدنِع  مُهَف  َِلُتق  دق  ُهوُدَجَوَف  ِهِرـصَِنل  ٍفالآ 

(1) «. نیَسُحلا

رازه راهچ  هنیآ  ره  .نک . .  هیرگ  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسح  يارب  يدش ، نایرگ  يزیچ  يارب  رگا  بیبش  رـسپ  يا 
ات ناشیا  ربق  دزن  دولآ  رابغ  ناشیرپ و  لاح  اب  اهنآ  سپ  دندید ، هتشک  ار  وا  اّما  دندمآ ، دورف  نیمز  هب  ترضح  نآ  يرای  يارب  هتـشرف 

مالّسلا هیلع  نیسح  یهاوخنوخ  راعش  دوب و  دنهاوخ  ناشیا  نارای  ءزج  نامز  نآ  رد  دنتـسه و  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  ماگنه 
.دنهد یم  رس  ار 

هتفشآ لاح  اب  شرّونم ، ربق  رانک  ناشیا  يرای  ترسح  رد  دندمآ ، دورف  نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  يرای  يوزرآ  هب  هک  اهنآ 
ترـضح نآ  يرای  اب  ار  شیوخ  لد  هدقع  ات  دنرب  یم  رـس  هب  البرک  دیهـش  نوخ  مقتنم  روهظ  راظتنا  رد  دنا و  هدنام  یقاب  ناشیرپ ، و 

ماگنه رد  هک  دنتـسه  مه  رگید  هتـشرف  نارازه  دنـسر ، یم  رفن  رازه  هن  هب  ردب  زور  ناگتـشرف  اب  هک  دادعت ، نیا  رب  هوالع  .دنیامن  زاب 
هک دنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  یثیدح ، رد  .دنور  یم  رامـش  هب  هادف  انحورا  مظعالا  هّللا  هّیقب  نارای  ءزج  روهظ 

(2) .دنا هتسناد  رفن  رازه  ار 46/000  ناگتشرف  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  ناشیا 

ناشیا يزوریپ  هک  نیا  يارب  رکشل  ود  نیمه  .تسا  هدش  هدرمش  ترضح  نایرکشل  دونج و  ءزج  مه  تشحو  بعر و  اهنیا ، رانک  رد 
هدرمـشرب مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  مه  يرگید  یبیغ  نایرکـشل  اهنیا  رب  هوالع  .دنک  یم  تیافک  مینادب ، یهلا  زاجعا  ساسارب  ار 

.4(3) .دومن هراشا  نج  دادعت 6/000  هب  ناوت  یم  اهنآ  نایم  زا  هک  دنا 
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هزجعم میناوـت  یم  ار  يزیچ  هچ  سپ  مینادـن ، یهلا  زاـجعا  هناـشن  ار  یبـیغ  دوـنج  زا  ناوارف  فـلتخم و  ياـه  هنوـگ  نیا  دوـجو  رگا 
!؟ میمانب

! ؟ درادن تلاخد  نآ  رد  يا  هزجعم  تسا و  يداع  یعیبط و  مایق  کی  ترضح  مایق  هک  درک  اعّدا  ناوت  یم  اهنیا  همه  اب  ایآ 

ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  جورخ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  هیبشت 

هّللا یّلـص  ربمایپ  جورخ  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  جورخ  هیبشت  دوش ، یم  هدافتـسا  ثحب  دروم  ثیدح  زا  هک  یموس  هتکن  - 3
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  جورخ  زا  دارم  تسا و  ناشیا  روهظ  مایق و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  جورخ  زا  دوصقم  .تسا  ملـس  هلا و  هیلع و 

دروم هیآ  .تسا  شیرق  اب  گنج  يارب  ردـب  يوس  هب  هنیدـم  زا  ناشیا  ندـش  جراخ  نآرق ، تاـیآ  قایـس  اـب  قباـطم  ملـس  هلا و  هیلع و 
: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دانتسا 

(1) .َنوُهِراَکل َنِینِمْؤُْملَا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب َو  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَأ  امَک 

تهارک رما ) نیا  هب  تبـسن   ) نانمؤم زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  تخاس  جراخ  تا  هناـخ  زا  قح  هب  ار  وت  تراـگدرورپ  هک  روط  ناـمه 
.دنتشاد

یّلـص ربمایپ  جورخ  زا  روظنم  نارّـسفم ، عون  اذل  دنا و  هدرک  حرطم  ار  ردب  گنج  ناتـساد  هک  تسا  یتایآ  ردص  رد  هفیرـش  هیآ  نیا 
ثیدح زا  يرگید  لقن  قبط  اّما  .دنا  هتسناد  شیرق  اب  داهج  يارب  هنیدم  زا  ناشیا  ندش  جراخ  ار ، دوخ  هناخ  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا 
ِجوُرُخَک مالّـسلا  هیلع  هُجورُخ  : » هک دـنا  هدرک  حیرـصت  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا ، هدروآ  دـیفم  خیـش  موحرم  هک  ثحب  دروم 

هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  جورخ  زا  دارم  نایب ، نیا  قبط   (2)  . .« .امک ُهلوَق : وه  َهَّکَم و  نِم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  ِلوسَر 
.تسا هنیدم  هب  ترجه  هّکم و  زا  ناشیا  ندش  جراخ  ملس ،

: دراد دوجو  مهم  هبش  هجو  ود  هیبشت ، نیا  رد  لاحره  هب 

هیلع رصع  ماما  مایق  دوبن ، یلومعم  يداع و  راک  کی  هنیدم  هب  هکم  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترجه  هک  روط  نامه  لّوا ،
 . هک یطیارش  رد  .تسین  یعیبط  يداع و  رما  کی  مه  مالّسلا 
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ندنام ماکان  هجیتن ، رد  ندش و  راتفرگ  يداع ، ياه  باسح  ساسارب  دنتفرگ ، ترجه  هب  میمـصت  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
زا دنتـسناوت  یمن  زگره  لوسر  ترـضح  دوبن ، راک  رد  یهلا  تازجعم  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  راگزور  نآ  خیرات  دوب و  یعطق  ناشیا 
هّللا یّلص  ربمایپ  ندش  جراخ  هفیرش ، هیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دنربب  رد  هب  ملاس  ناج  ناشنوخ  هب  هنشت  نمشد  همه  نآ  نایم 
هّکم زا  ار  وت  ادخ  ربمایپ ! يا   » ینعی .تسا  هتفر  راک  هب  َکُّبَر » َکَجَرخَا   » ریبعت هدش و  هداد  تبسن  لاعتم  يادخ  هب  ملـس  هلا و  هیلع و 

« .دوبن وت  راک  راک ، نیا  درک و  جراخ 

، هّکم زا  ندـش  جراخ  دـندرکن و  راک  نیا  هب  مادـقا  ناـشیا  هک  تسین  نیا  دوصقم  دوبن ، ربمغیپ  راـک  مییوگ  یم  یتقو  هک  دوش  ّتقد 
بناج زا  رکف  نیا  لصا  الّوا  اّما  دـندرک ، مادـقا  راک  نیا  ماجنا  هب  ناشدوخ  ناشیا  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دوبن ، ناشیا  يرایتخا  لعف 
تروص هب  دنوادخ و  هلیـسو  هب  مادـقا  نیا  ندـش  یلمع  يارب  اه  هنیمز  طیارـش و  مامت  ایناث  دوب و  هدـش  ماهلا  ناشیا  هب  لاعتم  يادـخ 

رّـسیم نآ  ماـجنا  یلومعم ، يداـع و  لاور  قبط  هک  تسا  نیمه  دوصقم  تسا ، یهلا  يراـک  مییوگ  یم  یتقو  .دـیدرگ  مهارف  زاـجعا 
تسا یلاح  رد  نیا  .تسا  هتـسناد  دنوادخ  راک  ار  نآ  نآرق  اذل  دوب و  نینچ  مه  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترجه  تسین و 

نیا هب  ار  اهنآ  اذل  دوب ) یندـش  ماجنا  يداع  لاور  قبط  ینعی   ) دوبن نینچ  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهراک  زا  يرایـسب  هک 
.میناد یمن  ادخ  راک  انعم 

یندش ماجنا  يداع ، طیارش  لاور و  ساسا  رب  مه  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  مایق و  هک  مییوگب  میناوت  یم  هیبشت  نیا  ساسارب  لاح 
هبلغ نایناهج  رب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ّیـصو  نیرخآ  دوش و  ماجنا  راک  نیا  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  یلو  دـیامن ، یمن 
ماما دوخ  مه  هک  نیا  نمـض  دنک ، یم  مهارف  دوخ  دنوادخ ، ار  یناهج  يزوریپ  نیا  يارب  مزال  ياه  هنیمز  طیارـش و  همه  اذل  .دـیامن 
ياه تبیصم  داد و  دنهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  داهج  شالت و  دنتسه ، ناشیا  نایرکشل  نارای و  ءزج  هک  ینانمؤم  مه  مالّسلا و  هیلع  نامز 

یتافانم چیه  روما ، هنوگ  نیا  قّقحت  تشذگ ، هک  روط  نامه  اّما  .دومن  دنهاوخ  لّمحت  زین  ار  - ندش حورجم  هتـشک و  لیبق  زا  - گنج
.درادن مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هبلغ  مایق و  ندوب  هزجعم  اب 

رد هک  تسا  یبلطم  دروخ ، یم  مشچ  هب  هیبشت  نیا  رد  هک  يرگید  هبش  هجو 
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هتشاد تهارک  راک  نیا  زا  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  نیا  رد  دراد  تحارص  هیآ  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  لافنا  هیآ 5  مود  تمسق 
.تسا هدوب  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترجه  هشقن  حرط و  ّتیقفوم  زا  سأی  يدیماان و  رطاخ  هب  اهنآ  تهارک  الامتحا  .دـنا 

دوبن يا  هجرد  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ناشنامیا  یفرط  زا  دنتـسناد و  یمن  یندش  ار  راک  نیا  يداع ، لاور  يور  اهنآ 
نینچ نانمؤم  همه  اّما  .دنتـشاد  تهارک  راک  نآ  زا  اذل  دشاب ؛ هدـننک  نئمطم  شخب و  شمارآ  ناشیارب  ترـضح  نآ  ياه  هدـعو  هک 

هب هک  ینانمؤم  .تسا  هدومرف  یمکح  ناـنچ  َنینِمؤُملا ) َنِم  ًاـقیرَف   ) ناـمیا لـها  زا  یهورگ  هراـبرد  اـهنت  مه  هفیرـش  هیآ  دـنا و  هدوبن 
هتـشاد دوجو  يدادـخر  قّقحت  هرابرد  یهلا  هدـعو  رگا  هک  دـندوب  نئمطم  دنتـشاد ، لماک  نامیا  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

هب دـهاوخب  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  دریگ ، یم  تروص  امتح  - شیرهاظ ياه  هنیمز  طیارـش و  ندوبن  مهارف  مغر  یلع  - قاـفّتا نآ  دـشاب ،
.دیامن داجیا  يّدس  یهلا ، تساوخ  لباقم  رد  دناوت  یمن  یعنام  چیه  دناسر و  یم  هجیتن 

زا نانمؤم  زا  يرایـسب  هک  دومرف  دنهاوخ  روهظ  یطیارـش  رد  ناشیا  .تسا  روط  نیمه  اقیقد  زین  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  دروم  رد 
روهظ زا  سأی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدش ، دراو  عوضوم  نیا  رد  هک  یثیداحا  زا  .دنتـسه  سویأم  دیماان و  ناش  هبلغ  يزوریپ و 

زا نانمؤم  رثکا  هک  ییاـج   (1) .دریگ یمربرد  ار  هّیقب  نایعیـش ، زا  یلیلق  هّدـع  زج  دوـش و  یم  ریگارف  ناـشیا  يزوریپ  ترـضح و  نآ 
مهارف يروط  طیارـش  روهظ ، ماگنه  رد  هک  درک  اعّدا  ناوت  یم  هنوگچ  دـننک ، يدـیماان  سأـی و  ساـسحا  ترـضح ، هبلغ  يزوریپ و 
رـصع ماما  روهظ  زا  شیپ  اـیند  مدرم  هک  دـشاب  نینچ  رگا  دوش ! ؟ یم  زوریپ  يداـع  یعیبط و  تروص  هب  ترـضح  نآ  ماـیق  هک  تسا 
روهظ زا  تهارک  رگید  دـنوش ، روهظ  ياـّیهم  يداـع  روـط  هب  ناـمیا  لـها  لقاّدـح  رگا  اـی  دـننک  ادـیپ  ار  نآ  یگداـمآ  مالّـسلا  هیلع 
هجیتن هب  یهلا  یبیغ  ياهدادما  رب  هیکت  اب  ترضح  نآ  مایق  دهد  یم  ناشن  نئارق  نیا  همه  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  انعم  یب  شترـضح 
یمود تهابـش  هجو  نیا  .دـننک  یمن  دـییأت  ار  ناشیا  مایق  ندوب  شخبرمث  يداع ، ياه  هنیمز  طیارـش و  لاـح ، نیمه  رد  دـسر و  یم 

 . .دراد دوجو  روبزم  ثیدح  رد  هک  تسا 
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مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  مایق  ندوب  زیمآزاجعا  رب  دیکأت 

عوضوم رد  نارظن  بحاـص  زا  یکی  زا  ینخـس  لـقن  اـب  ار  مالّـسلا ) هیلع  ناـمز  ماـما  ماـیق  ندوب  زیمآزاـجعا   ) ثحب دروم  لّوا  بلطم 
: هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا  .میرب  یم  نایاپ  هب  ّتیودهم 

نآ هبلغ  ایآ  دیامرف . . . ؟ یم  رّخـسم  ار  ایند  رفن  اب 313  مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  .رـشب . .  نوزفازور  ّتیعمج  اب  هنوگچ 
بانج نآ  يزوریپ  هبلغ و  زین  يرهاظ  لماوع  للع و  بابـسا و  هظحالم  اـب  هک  نآ  اـی  تسا  تداـع  قرخ  زاـجعا و  روط  هب  ترـضح 

؟ تسا نکمم 

: دنا هتفگ  نینچ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

ندش مهارف  اب  تسا  نکمم  دبای و  ماجنا  تداع  قرخ  زاجعا و  روط  هب  تسا  نکمم  مالسا  یناهج  تموکح  ترضح و  نآ  هبلغ  . . . 
هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هبلغ  تفرـشیپ و  هک  نانچ  دوش ، عقاو  عون  ودره  هب  تسا  نکمم  دـشاب و  يرهاظ  للع  بابـسا و 

يارب قلطم  هبلغ  نینچ  لوصح  هک  تسین  حیضوت  هب  جاتحم  تداع ، قرخ  زاجعا و  روط  هب  اّما  .دوب  عون  ودره  هب  مالـسا  ياوق  ملس و 
دـیجم و نآرق  رد  هک  یمتح  ياهتراشب  حیرـص و  ياه  هدـعو  اب  لوقعم و  نکمم و  تسا  يرما  دـنوادخ ، تساوخ  هب  ترـضح ، نآ 

ِنْذِِإب ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  : » هیآ قادـصم  هب  دـنوادخ  دـش و  دـهاوخ  لـصاح  ههبـش  نودـب  هدـش ، هداد  رتاوتم  ثیداـحا 
موـمع شباحـصا و  ترـضح ، نآ  .دـنبای » یم  یگریچ  يرایـسب  هورگ  رب  دـنوادخ ، نذا  هب  هک  یکدـنا  هورگ  دنرایـسب  هـچ  (1) »؛ هّللَا

(2) .دهد یم  رارق  ضرا  کلام  ثراو و  مکاح و  بلاغ و  للم  مامت  رب  ار  ادخ  هتسیاش  ناگدنب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تکرباب  تسد  هب  لوقع  لیمکت  ندوب  هزجعم 

هک تسا  نیا  دـتفا ، یم  قاـفّتا  روـهظ ، زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تکرباـب  تسد  هب  هک  یتازجعم  زا  یکی  اـعطق  مود : بـلطم 
نیا .دیامرف  یم  لماک  ار  اهنآ  ياه  لقع  هلیسو  نیا  هب  هدراذگ و  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  - دّدعتم ثیداحا  قبط  - ناشیا

.8
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رایسب هتکن  .تسا  هدش  هداد  اهنآ  قّقحت  هدعو  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نامز  رد  هک  دوش  یم  یتاکرب  زا  يرایـسب  أشنم  هزجعم ،
اب دـیاب  ترـضح  روـهظ  نارظتنم  هکلب  تسین ، هزجعم  راـک ، نیا  هک  تسا  نـیا  دـنا ، هدرک  حرطم  ناگدـنیوگ  زا  یخرب  هـک  یبـیجع 

! دننک مهارف  ار  نآ  هنیمز  تاغیلبت ،

؟ درک لماک  ار  اهنآ  لوقع  ناگدنب ، رس  رب  تسد  نتـشاذگ  اب  ناوت  یم  یعیبط  يداع  قیرط  هچ  هب  دیـسرپ : مرتحم  یعّدم  نیا  زا  دیاب 
هیلع رمالا  بحاص  ترضح  هزجعم  رما ، نیا  رگا  دنراذگب ! ؟ اهرـس  رب  تسد  هک  تسا  نیا  لوقع  لماکت  یلومعم  يداع و  قیرط  ایآ 

! ؟ تسناد زاجعا  ناوت  یم  ار  يراک  هچ  سپ  دشابن ، مالّسلا 

دیوگب دابِعلا » ِسوُؤُر  یلع  ُهَدَـی  َعَضَو   » يانعم رد  دـنادب و  لاـعتم  يادـخ  ار  راـک  نیا  لـعاف  نخـس ، نیا  هدـنیوگ  تسا  نکمم  هّتبلا 
(1) «. دراذگ یم  ناگدنب  ياهرس  يور  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تسد  ای  شدوخ  تسد  دنوادخ  »

ات درادـن  دوجو  دـنک ، لاـعتم  يادـخ  رب  تلـالد  هک  يا  هملک  - دـش لـقن  ـالبق  هک  - ثیدـح تراـبع  رد  ـالّوا  هک  تسا  نیا  اـم  نخس 
، ترابع نیا  رد  .ُهَدَـی ». .  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اِذا  : » دـنا هدومرف  ماما  .مینادرگرب  نآ  هب  ار  عضو »  » هملک رد  رتتـسم  یلعاف  ریمـض  میهاوخب 

هلب .درادن  دوجو  ثیدـح  نیا  نتم  رد  يرگید  لامتحا  ددرگ و  یمرب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  عضو »  » رد رتتـسم  ریمـض  عجرم 
: تسا نینچ  شترابع  هک  هدش  لقن  عوضوم ، نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  دنس  اب  يرگید  ثیدح 

(2)  . . . .ِدابِعلا ِسوُؤُر  یلَع  ُهَدَی  ُهّللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اِذا 

هیلع مئاق  ترضح  هب  ای  دنوادخ  هب  تسا  نکمم  هدی »  » رد ریمض  تروص  نیا  رد  .دشاب  یم  عضو »  » لعاف هّللا »  » هملک ثیدح  نیا  رد 
( هّللا دـی   ) ادـخ تسد  زا  دارم  ددرگرب ، زین  هّللا »  » هب ریمـض  رگا  نوچ  تسا ، یکی  ییاهن  هجیتن  لاـح ، ودره  رد  اـّما  .ددرگرب  مالّـسلا 
هب هزجعم  نیا  لاحره  هب  .مینک  یم  انعم  ادخ » تسد  ، » ترابع همجرت  رد  دنچره  دشاب ، یمن  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  دوخ  زج  یـسک 

مالّسلا 1. هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  هطساو 
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.دوش یم  قّقحم 

یم ام  نوچ  دوش ، یمن  دراو  يا  هشدخ  چیه  ام  نخـس  لصا  هب  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هچ  دـشاب و  دـنوادخ  هزجعم ، لعاف  هچ  ایناث 
.دنک یمن  یتوافت  - مالّسلا هیلع  ماما  هچ  ادخ و  هچ  - دشاب هکره  نآ  لعاف  مینک ، تابثا  ار  راک  نیا  ندوب  هزجعم  میهاوخ 

الّوا هک  درک  هّجوت  دـیاب  دـننک ، » مهارف  تاغیلبت  اـب  دـیاب  ترـضح  روهظ  نارظتنم  ار  لوقع  لـماکت  هنیمز  : » دـنا هدومرف  هک  نیا  اـّما 
تسا روهظ  زا  لبق  هب  طوبرم  دنهد ، یم  ماجنا  هک  يا  هفیظو  ره  روهظ ، نارظتنم  دشاب و  یم  ترـضح  روهظ  زا  دعب  هب  رظان  ثیدح ،

ادخ راک  هنوگچ  .تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  ای  ادخ  راک  راک ، نیا  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  ثیدـح ، ترابع  ّصن  هکلب  رهاظ و  ایناث  و 
- حیرـص هکلب  -و  رهاظ يانعم  زا  لودع  رب  ینیقی  یعطق و  هنیرق  رگا  دنا ؟ هداد  تبـسن  روهظ  نارظتنم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ای 
: تسا نیا  ام  لاؤس  .تسین  دوجوم  یلقن - هن  یلقع و  هن  - يا هنیرق  نینچ  یلو  تشاد ، یـسررب  لّمأت و  ياـج  دـندوب ، هدروآ  تراـبع 
هچ دـیاب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ای  ادـخ  راک  ناگدـنب ، لوقع  ندرک  لماک  هک  دوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دارم  اـعقاو  رگا 

؟ دنیوگب رت  نشور  دنتسناوت  یم  دنا ، هتفگ  هچ  نآ  زا  ایآ  دشابن !؟ نآ  فالخرب  هیجوت  لباق  هک  دندومرف  یم  یلکش  هچ  هب  يریبعت و 
- مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  هبلغ  مایق و  صوصخ  رد  يزاجعا  هنوگ  ره  یفن  رد  - رارـصا همه  نیا  رب  یناهرب  لیلد و  هچ  تسین  مولعم  ! 

لیلد ناونع  هب  مرتحم  هدـنیوگ  دوخ  هک  ار  هچ  نآ  دـنادرگ ! ! یم  لیوأت  ینابرق  ار  یلقن  ّهلدا  یخیرات و  قیاـقح  همه  هک  دراد  دوجو 
.تسا هدشن  هئارا  لیلد  ناونع  هب  يزیچ  مه  نآ  زا  ریغ  .میدومن  یسررب  دقن و  دندوب ، هدروآ  رما  نیا  رب  یلقن 

روهظ مزال  طرش  ناونع  هب  مدرم  یگدامآ  ترورض  رب  موس  لیلد 

نیا درامـش ، یم  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  مزال  طرـش  ار  ناهج  مدرم  یمومع  راـکفا  یگداـمآ  هک  يا  ّهلدا  زا  رگید  یکی 
: دنیوگ یم  هک  تسا 

راکفا دوش و  اّیهم  ـالماک  طیارـش  دـشاب و  مهارف  تهج  ره  زا  نآ  هنیمز  هک  دراد  يزوریپ  ناـکما  یتروص  رد  یبـالقنا  تضهن و  ره 
.تسین انثتسم  یّلک  هدعاق  نیا  زا  مه  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  تضهن و  .ددرگ  هدامآ  نآ  ینابیتشپ  يارب  یمومع 
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: دنرامش یمرب  نینچ  ار  یگدامآ  نیا  داجیا  يارب  یساسا  لماوع  زا  یکی  هاگ  نآ 

هزادنا ره  .دنیازفا  یم  راکفا  دشر  نازیم  رب  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  هدنهد  ناکت  ثداوح  نوگانوگ و  براجت  نامز و  تشذـگ 
تاعارتخا و دنوش ، یم  بیوصت  اه  نوناق  دنیآ ، یم  دوجو  هب  اه  يژولوئدیا  دنوش ، یم  سیسأت  اه  تموکح  درذگ و  یم  نامز  هک 

تفرشیپ .تسین  یفاک  وا  تداعس  تاجن و  يارب  اهنیا  هک  درب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  شیپ  زا  شیب  رشب  .و . .  دننک  یم  تفرـشیپ  عیانص 
(1)  . . . .تسا هدش  وا  ناج  يالب  دهد ، تاجن  اهیناماسبان  زا  ار  وا  هک  نیا  ياج  هب  ملع 

: هک دوش  یم  اعّدا  ساسا  نیمه  رب 

ياهاعّدا زا  فلتخم  ياه  شور  اههار و  مامت  هبرجت  زا  سپ  ّتیرشب  هک  دوش  یم  راکشآ  ینامز  ناهج ، هدنیآ  رادیاپ  حلاص و  نّدمت 
تداعـس دـنناوت  یمن  زگره  اه  شور  هار و  بتاکم و  نیا  هک  دـنک  رواب  ناـج  میمـص  زا  دـیآ و  هوتـس  هب  نوگاـنوگ  بتاـکم  یهاو 

نآ مایق  .دوش  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  هدامآ  ناج  يادـیوس  زا  دـنروآ و  ناـغمرا  هب  يرـشب  عماوج  يارب  ار  بولطم 
ترضح یناهج  نّدمت   (2)  . . . .دـندرگ قح  نییآ  شریذـپ  هدامآ  رـشب ، هک  دوش  یم  راکـشآ  ینامز  راگدرورپ ، هزاجا  هب  راوگرزب ،

یمرد نامدرم  .دمآ  دهاوخ  راک  رس  رب  اه  يرگحالصا  نایعاد  مامت  اهبتکم و  اه و  شور  همه  تسکـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  يدهم 
ّلح هدـهع  زا  ناـهج  رب  مکاـح  نّدـمت  دـنروآ و  ناـغمرا  هب  رـشب  يارب  بولطم  تداعـس  دـنناوت  یمن  زگره  بتاـکم ، نیا  هک  دـنبای 

(3) .دنروآ یم  يور  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تموکح  هب  لد  ناج و  زا  اذل  .دیآ  یمنرب  ّتیرشب  یعقاو  ياهزاین 

یم دـنناد و  یم  نکممریغ  يرکف ، یگداـمآ  زا  هجرد  نیا  هب  ّتیرـشب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  ترـضح  روهظ  يروـئت ، نیا  هب  نادـقتعم 
: دنیوگ

دـشر هّتبلا  .دش  دهاوخن  رهاظ  دوعوم  يدهم  ددرگن ؛ هدامآ  قح ، تموکح  نتفریذپ  يارب  دسرن و  دشر  لامک و  ّدـح  هب  رـشب  عون  ات 
دیاب .دور . .  یم  لامک  هب  ور  دوش و  یم  ادیپ  راگزور  ياهدمآ  شیپ  هطـساو  هب  ماّیا و  لوط  رد  هکلب  تسین  ینآ  هثداح  کی  يرکف 

تداعس و 7. یمومع و  تاحالصا  يارب  نادنمشناد 
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ياج هب  ار  يرت  هزات  نیناوق  دننک و  وغل  ار  اهنآ  یتّدم  زا  دعب  دننزب و  اهنآ  هب  هرـصبت  دننک و  نیودـت  نوناق  ردـق  نآ  اهناسنا  شیاسآ 
هک یتاحالصا  زا  دنربب و  یپ  ناراذگ  نوناق  هاتوک  راکفا  رشب و  نیناوق  یتسس  ناصقن و  هب  نایناهج  دنوش و  هتـسخ  ات  دنراذگب  اهنآ 
زا يوریپ  رـشب  حالـصا  قیرط  هناگی  هک  دننک  فارتعا  بلطم  نیدـب  دـنوش و  سویأم  دریگب ، ماجنا  دـهاوخ  یم  نیناوق  نآ  هلیـسو  هب 

(1)  . . . .دوش میلست  ادخ  ياه  همانرب  لباقم  رد  تسین  رضاح  زونه  رشب  .تسا  یهلا  نیناوق  يارجا  ناربمیپ و 

: دنیامرف یم  هدیقع  نیا  نییبت  رد  نارظن ، بحاص  زا  رگید  یضعب 

زا نوگانوگ  ياه  میژر  رد  همکاح  ياه  تئیه  هک  دـنمهفب  اهتّلم  رـشب و  هعماج  دوشب و  يروهظ  نانچ  هداـمآ  ناـهج  جازم  .دـیاب . . 
اه و سنارفنک  تاعامتجا و  دـننک و  یمن  اود  ار  يدرد  فلتخم  يداـصتقا  یـسایس و  ياـه  بتکم  دـنیآ و  یمنرب  روما  هرادا  هدـهع 
زا تاحالصا  رد  درک و  دنهاوخن  افیا  ار  یشقن  رـشب  قوقح  ظفح  ناونع  هب  اهنآ  ياه  شـشوک  اهحرط و  یللملا و  نیب  ياه  نامزاس 

راشف جـنر و  رد  ار  همه  متـس  ملظ و  تاوهـش و  نایغط  داسف و  دـنوش و  سویأم  دوش ، یم  حرطم  ادرف  زورما و  هک  اهحرط  نیا  ماـمت 
درم نز و  ماع ، ألم  اهنابایخ و  رانک  رد  هک  دنک  ادـیپ  جاور  يردـق  هب  ءاشحف  یتّفع و  یب  تسا ، تایاور  رد  هک  روط  نامه  .دراذـگ 

نّدمت زا  دش و  هنوگ  نیا  لاوحا  عاضوا و  یتقو  .دورب . .  نایم  زا  اهنآ  مرزآ  ایح و  دننکن و  مرش  نآ  باکترا  زا  تاناویح  دننام  انلع 
نـسح اب  یبیغ  تایانع  وترپ  یهلا و  لجر  کی  روهظ  تفرگ ، ار  ناهج  یکیراـت  دـندمآ و  هوتـس  هب  همه  ینونک  ّتیناـسنا ) ياـهنم  )

(2)  . . . .دوش یم  هجاوم  لابقتسا 

، تسا هدش  هدافتـسا  مه  یلقن  ّهلدا  زا  نآ  تابثا  يارب  یهاگ  اّما  دراد ، یلقع  رهاظ  تروص و  یگمه  دـش ، لقن  اج  نیا  ات  هک  یتانایب 
: دنیوگ یم  لاثم  ناونع  هب 

تباث اهنآ  یتقایل  یب  دـیآ و  دوجو  هب  هدـنبیرف  بازحا  اهمارم و  دوش و  سیـسأت  ناهج  رد  گنراگنر  ياـه  تموکح  ردـق  نآ  دـیاب 
دیحوت 5. تموکح  نتفریذپ  يارب  دوش و  ییادخ  تاحالصا  هنشت  ددرگ و  سویأم  اهنآ  تاحالصا  زا  رشب  ات  دوش 
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، دنـسرن تموکح  هب  مدرم  فانـصا  همه  ات  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ملاـس  نب  ماـشه  .ددرگ  هداـمآ 
اب میدیـسر  یم  تموکح  هب  مه  ام  رگا  دـیوگن : یـسک  داد  لیکـشت  ار  شتموکح  یتقو  هک  نیا  يارب  .دـنک  یمن  مایق  رمالا  بحاـص 

(1) .میدرک یم  راتفر  تلادع 

تموکح هب  ام  زا  لبق  دنـشاب  هتـشاد  تموکح  تقایل  هک  ینادناخ  ره  .تساه  تلود  نیرخآ  ام  تلود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دّمحم لآ  دننام  میدوب ، هدیسر  تموکح  هب  رگا  مه  ام  دنیوگن : دندید ، ار  اهنآ  راتفر  دش و  سیسأت  ام  تموکح  یتقو  ات  دنـسر  یم 

(2) «. َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلَا  َو  : » هیآ يانعم  تسا  نیا  میدرک و  یم  لمع  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

(3) .تسا هدشن  اّیهم  هدامآ و  دیحوت ، تموکح  لّمحت  يارب  ّتیناسنا  جازم  زونه  هک  دش  نشور  هتشذگ  نانخس  هب  هّجوت  اب 

.مییامن یم  یسررب  دقن و  هتکن ، دنچ  نایب  اب  ار  نانخس  نیا  عومجم  ام 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  یناهج  تموکح  نایعّدم  رب  تّجح  مامتا 

، هدـش حرطم  هّیرظن  نیا  دـّیؤم  ناونع  هب  هچ  نآ  هک  دوش  نشور  اـت  میزادرپ  یم  دانتـسا  دروـم  یلقن  ّهلدا  یـسررب  هب  ادـتبا  لّوا : هتکن 
دنترابع هدش  داهشتسا  اهنآ  هب  هک  یثیدح  ود  .تسا  هدش  نایب  یلقع  تاناسحتـسا  ساسارب  افرـص  بلاطم  ّلک  درادن و  نآ  رب  یتلالد 

: زا

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1

ُِمئاقلا ُموُقَی  ّمث  انلَدََـعل  انیِّلُو  َول  ّانإ  ٌِلئاق :]  ] َلوُقَیال یّتح  ِساّنلا  یلع  اوُّلُو  [ دـق  ] ّالإ ِساّنلا  َنِم  ٌفنِـص  یقبَیال  یّتح  ُرمالا  اذـه  ُنوکَی  اـم 
.(4) .لدَعلا ِّقَحلاب و 
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تموکح مدرم  [ رگید  ] رب هک  دـنامن  یقاب  مدرم  زا  یفنـص  چـیه  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  عقاو  مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما  روهظ   ) رما نیا 
هیلع مئاق  ترضح  نآ  زا  سپ  .میدرک  یم  ارجا  ار  تلادع  میدیـسر ، یم  تموکح  هب  رگا  مه  ام  دیوگن : سک  چیه  ات  دنـشاب  هدرکن 

.درک دنهاوخ  مایق  تلادع  ّقح و  هب  مالّسلا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 2

َوُه ِءالُؤه و  ِهَریـس  َلثِم  انرِـس  انِکلَم  اِذا  انَتَریـس : اوَأَر  اِذا  اُولوُقَی  ّالَِئل  انَلبَق  اوُکَلَم  ِّالا  ٌَهلوَد  مَُهل  ٍتَیب  ُلـهَا  یقبَی  َنل  ِلَوُدـلا و  ُرِخآ  اـُنَتلوَد 
(1) «. َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلَا  َو  : » َّلَج َّزَع َو  ِهّللا  ُلوَق 

یم تموکح  هب  ام  زا  لبق  هک  نآ  رگم  دـننام  یمن  یقاب  دنـشاب  تلود  ياراد  هک  ینادـناخ  چـیه  تساـه و  تلود  نیرخآ  اـم  تلود 
یم لـمع  شور  نیمه  هب  میدوب  هدـش  مکاـح  اـم  رگا  دـنیوگن : دـندید  ار  اـم  شور  هار و  یتقو  هک  تسا ) نآ  ّتلع  هب  نیا   ) .دنـسر

.تساوقت لها  اب  تبقاع  و  دومرف : هک  تسا  لج  ّزع و  يادخ  شیامرف  نامه  نیا  میدرک و 

هک دوش  یم  عقاو  ینامز  رد  هادف  انحاورا  هّللا  هّیقب  ترضح  روهظ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  زا  هچ  نآ 
تّجح ماـمتا  تهج  نیا  زا  اـهنآ  همه  يارب  تسا و  هدرک  ادـیپ  ار  رما  نـیا  هـبرجت  ناـکما  نآ ، زا  شیپ  تموـکح ، یعّدـم  هورگ  ره 
مامتا زا  ثیدح  ودره  رد  نیاربانب  .دنهد  ماجنا  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  راک  هباشم  دنناوت  یمن  ناشمادک  چـیه  هک  هتفرگ  تروص 

 ، تّجح مامتا  نیا  همزال  هّتبلا  هک  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  - مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  شیپ  - یناهج تموکح  نایعّدـم  رب  تّجح 
.تسین ناهج  مدرم  مومع  شریذپ 

ات یمومع  راکفا  یلو  دنهد ، لیکشت  یناهج  لدع  تموکح  دنناوت  یمن  زگره  هک  دنمهفب  نایعّدم  دوخ  تسا  نکمم  هک  دوش  ّتقد 
یعّدم فانصا  اه و  هورگ  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  .دنـشاب  هدرکن  ساسحا  ار  موصعم  یهلا و  ربهر  کی  دوجو  هب  زاین  زونه  نامز  نآ 

 . اب دننک  ساسحا  نآ  يارجا  رد  ار  دوخ  یناوتان  یناهج ، لدع  تموکح 
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.مود بلطم  هن  تسا  لّوا  بلطم  هدـش ، حرطم  قوف ، ثیدـح  ود  رد  هچ  نآ  دـنیامن و  قیدـصت  ار  تقیقح  نیا  ناـهج ، مدرم  هک  نیا 
یناوتان نایعّدـم ، هک  نیا  همزال  ایآ  .دـنا  هتفرگ  هجیتن  ار  مود  بلطم  لّوا ، بلطم  زا  یلالدتـسا  هچ  اب  مرتحم ، هدنـسیون  تسین  مولعم 
الومعم .زگره  دنـسرب ؟ هجیتن  نیا  هب  زین  ایند  مدرم  هک  تسا  نیا  دـننک ، ساـسحا  ناـش  یناـهج  ياـه  هیعاد  ندرک  یلمع  زا  ار  دوخ 

مدـع تروص  رد  هک  دـندرگ  یم  فـقاو  نآ ، زا  یفیارظ  هب  لـمع  رد  دـنوش ، یم  يراـک  ماـجنا  راد  هدـهع  يّدـصتم و  هک  یناـسک 
طاقن زا  يرایسب  دنتسه ، یچاشامت  افرـص  هک  نارگید  یلو  دننک ، یم  كرد  بوخ  یلیخ  نآ ، ماجنا  زا  ار  دوخ  یناوتان  یگتـسیاش ،

رد دنتـسه ، اراد  ار  ماقم  نآ  يّدصت  یگتـسیاش  نایعّدم ، نآ  هک  دننک  ساسحا  اسب  هچ  اذل  دنوش و  یمن  هّجوتم  ار  نایّدصتم  فعض 
.دننک یم  ساسحا  ار  دوخ  یناوتان  فعض و  یبوخ  هب  یعّدم  دارفا  نآ  دوخ  هک  یلاح 

نیا هب  زین  مدرم  ریاس  هک  تسین  نیا  دمهفب ، ماقم  کی  يّدصت  رد  ار  دوخ  یگتـسیاش  مدـع  یهورگ  ای  درف  هک  نیا  همزال  لاحره  هب 
اّما مینک ، یمن  یفن  دنبایرد ، ار  نامکاح  یناوتان  فعض و  یطیارـش  رد  مدرم  هک  ار  لامتحا  نیا  اج  نیا  رد  ام  .دنوش  فقاو  تقیقح 

امهیلع قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  شیاـمرف  رد  هک  یبلطم  سپ  .درادـن  دوجو  نایعّدـم  رب  تّجح  ماـمتا  مدرم و  كرد  نیب  یمازلتـسا 
، دشاب هتـشاد  يرابتعا  رگا  درادن و  دوجو  یلقن  لیلد  چیه  اعّدم  لصا  يارب  اذـل  .درادـن  ثحب  دروم  ياعّدا  هب  یطبر  هدـمآ ، مالّـسلا 

.تسا یلقع  تهج  زا  افرص 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  طرش  ناونع  هب  یمومع  یگدامآ  ترورض  مدع 

هک درادـن  دوجو  یترورـض  چـیه  القع  هتـشذگ ، ثحابم  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  نیا  بلطم  نیلّوا  یلقع ، یـسررب  ماـقم  رد  مود : هتکن 
هنـشت و دنوش و  دـیماان  سویأم و  يداع  رـشب  زا  هک  دنـسرب  ینالقع  دـشر  نانچ  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  زا  شیپ  ایند  مدرم 
هب اـیند  مدرم  رگا  هک : تسا  نیا  دـننک  یم  حرطم  هّیرظن  نیا  هب  نادـقتعم  هک  یلالدتـسا  .دـندرگ  یهلا  موصعم  ربـهر  کـی  ناـهاوخ 

زا روهظ ، زا  شیپ  دنسرن و  ینالقع  دشر  نینچ 
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یمومع راکفا  ینابیتشپ  زا  ناشیا  یناهج  تضهن  هاگ  نآ  دنباین ، ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  یگدامآ  ناج ، يادـیوس 
هناوتشپ هک  دراد  يزوریپ  ناکما  یتقو  اهنت  یمایق  تضهن و  ره  .تسا  تسکـش  هب  موکحم  یمایق  نینچ  دیدرگ و  دهاوخن  رادروخرب 

لئان دوخ  فادها  هب  یطیارش  رد  اهنت  دنتسه ، ریگارف  یناهج و  مایق  کی  ربهر  هک  مه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دشاب و  هتـشاد  یمدرم 
زور نآ  رشب  هک  نآ  رگم  دبای  یمن  قّقحت  مرگ  لابقتسا  نیا  دنوش و  هجاوم  یمومع  لابقتسا  نسح  اب  روهظ  ماگنه  رد  هک  دنوش  یم 
ماـما هک  نیا  هجیتـن  .ددرگ  ناـشیا  یهلا  نیناوق  يارجا  ناربماـیپ و  زا  يوریپ  ناـهاوخ  دوش و  سویأـم  شدوخ ، طّـسوت  دوخ  هرادا  زا 

هب دنک و  هبرجت  ار  حالصا  نایعّدم  همه  تموکح  ياه  نییآ  بتاکم و  ّتیرشب ، هک  نیا  رگم  درک  دنهاوخن  روهظ  مالّسلا  هیلع  رصع 
دقن ماقم  رد  .دننک  یم  حرطم  ثحب  دروم  هّیرظن  نارادـفرط  هک  تسا  یلالدتـسا  ّلک  نیا  .ددرگ  فقاو  اهنآ  همه  یماکان  تسکش و 

: تفگ ناوت  یم  لالدتسا  نیا 

یتَأ : » هفیرش هیآ  حیضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  - مینادب یهلا  رما  کی  ار  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  رما  رگا  الّوا 
دروم رد  ار  يرـشب  ياه  مایق  رب  مکاح  طـباوض  ماـکحا و  هک  درادـن  یلیلد  چـیه  تروص  نآ  رد  - دـندومرف ُهُولِْجعَتْـسَت » ـالَف  ِهّللَا  ُْرمَأ 

تموکح دـنک و  اپرب  یناهج  تضهن  کی  دوب  رارق  يداـع  رـشب  رگا  رگید ، ریبعت  هب  .مینک  يراـس  يراـج و  مه  ترـضح  نآ  روهظ 
رب هشیمه  هک  يدـعاوق  ماـکحا و  دوب و  يرـشب  راـک  کـی  ماـیق ، نیا  تروص  نآ  رد  دـیامن ، رارقرب  یتیگ  رـسارس  رد  ار  یهلا  لدـع 

هدیزگرب موصعم و  تّجح  هلیـسو  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  یتقو  اّما  .دوب  يراج  مه  نآ  دروم  رد  اموزل  تسا ، مکاح  يرـشب  ياهراک 
طباوض ماکحا و  هب  طوبضم  موکحم و  راک ، نیا  هک  درادن  یترورـض  چیه  دنک ، داجیا  ایند  رـسارس  رد  ار  یناهج  بالقنا  کی  دوخ 

.دشاب يرشب 

مینک یم  هراشا  ردـق  نیمه  اج  نیا  رد  اّما  مینک ، یم  لوکوم  شخب  نیمه  زا  لـصف  نیرخآ  هب  ار  مهم  بلطم  نیا  رت  لـماک  حیـضوت 
نآ هب  ار  رـشب  ياهراک  دروم  رد  يراج  ماکحا  هّیلک  یعطق ، ربتعم و  لیلد  نودـب  ناوت  یمن  هاگ  نآ  دـشاب  یهلا  راک  يراک ، رگا  هک 

رگا نیاربانب  .تسا  لیبق  نیمه  زا  مه  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  داد و  تیارس  مه 
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دیاب مینادب ، يراج  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  دروم  رد  ار  يرـشب  ياه  تضهن  رب  مکاح  طباوض  دعاوق و  زا  کیره  میهاوخب 
درادـن و دوجو  یـشرگن  نینچ  ثحب  دروم  لالدتـسا  رد  .میـشاب  هتـشاد  ربتعم  لیلد  هطباض ، هدـعاق و  نآ  نایرج  صوصخ  دروم  رد 
، رما نیا  اّما  درادن ، يزوریپ  ناکما  یمدرم ، یلبق  یگدامآ  نودب  يرـشب  تضهن  چیه  دنچره  سپ  .تسا  هدشن  هئارا  مه  یلیلد  نانچ 

یهلا یبیغ  دونج  مایق ، نیا  يزوریپ  رد  .دـشاب  مکح  نیمه  لومـشم  مه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  هک  نآ  يارب  تسین  یفاک  لـیلد 
ار يرـشب  ياه  هنیمز  ندوبن  ناربج  اسب  هچ  رما  نیمه  دـنرادن و  غارـس  دوخ  رد  ار  نآ  زگره  يرـشب  ياه  تضهن  هک  دـنراد  تلاخد 

( .مینک یفن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  يزوریپ  رد  ار  يرشب  ياه  هبنج  ریثأت  میهاوخ  یمن  هجو  چیه  هب  دنچره   ) .دنکب

چیه دـشاب ، ناشیا  زا  یمومع  لابقتـسا  رـشب و  يرکف  یگداـمآ  هب  طورـشم  ترـضح ، ماـیق  يزوریپ  هک  نیا  نتفریذـپ  ضرف  هب  اـیناث 
هیلع نامز  ماما  میدرک ، حرطم  هتشذگ  ثحب  رد  هک  روط  نامه  .دوش  قّقحم  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  طرش  نیا  هک  درادن  یموزل 
لامک نیا  دنـشخب و  یم  لماکت  ار  اهنآ  لوقع  هلیـسو  نیا  هب  تشاذگ و  دـنهاوخ  ناگدـنب  ياهرـس  رب  تسد  روهظ ، زا  سپ  مالّـسلا 

زا سپ  رـشب ، عون  ندیـسر  دـشر  لامک و  ّدـح  هب  نیاربانب  .دـش  دـهاوخ  مدرم  یحور  يرکف و  تالامک  زا  يرایـسب  أشنمرـس  یلقع ،
، دسرن دشر  لامک و  ّدح  هب  رشب  عون  ات  : » هک مینک  اعّدا  میناوت  یمن  اذل  ددرگ و  یم  لصاح  ناشیا  دوجو  تکرب  هب  ترضح و  روهظ 

« . ددرگ یمن  رهاظ  دوعوم  يدهم 

يرشب نیناوق  زا  رشب  سأی  هب  طورشم  روهظ  ندوب  دیعب 

دنوش و سویأم  يرشب  تاحالصا  زا  رشب  مومع  هک  نیا  هب  دشاب  طورشم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هک  دشاب  رارق  رگا  موس : هتکن 
راـظتنا هب  دـیاب  یک  اـت  تسین  مولعم  تسا ، یهلا  نیناوق  يارجا  ناربـمیپ و  زا  يوریپ  رـشب ، حالـصا  قـیرط  هناـگی  هک  دـننک  فارتـعا 

تسا نکمم  هک  نیا  هب  تبـسن  ار  نانمؤم  دیما  اعطق  طرـش  نیا  هب  داقتعا  .دوش  لصاح  ایند  مدرم  همه  يارب  یتلاح  نینچ  هک  تسـشن 
.دنک یم  لیدبت  يدیماان  هب  دشاب ، کیدزن  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ 
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نآ جرف  راـظتنا  رد  هظحل  ره  تعاـس و  ره  هکلب  زور و  بش و  ره  رد  هک  میتـسه  فّظوم  - دـنا هدومرف  ثیداـحا  رد  هچ  نآ  قبط  - اـم
کی روهظ  هنـشت  یگمه  نایناهج  ادـتبا  هک  دـشاب  رارق  رگا  اّما  .میدرگن (1) سویأم  نآ  عوقو  زا  ینامز  چـیه  رد  میـشاب و  ترـضح 

! دیآ دـیدپ  یتلاح  نینچ  ات  درذـگب  رگید  لاس  نارازه  هکلب  اهنرق و  دـیاب  اسب  هچ  دـندرگ ، رهاظ  ناشیا  دـعب ، ات  دـنوشب  یهلا  یجنم 
لاور ساسارب  تسا و  هطقن  نیا  هب  ندـش  کیدزن  لاح  رد  مییوگب  میناوتب  هک  هدوبن  یتمـس  هب  نونکات  مه  رـشب  یخیراـت  ریـس  یّتح 

نامکاح نارادمدرـس و  ياه  تیانج  زا  رـشب  دارفا  مومع  ریخا ، ياـهلاس  رد  تسا  نکمم  .تفر  دـهاوخن  شیپ  هنوگ  نیا  زین  دوجوم 
ملاع رد  دوجوم  ياه  یناماسبان  اه و  یگراچیب  - دنتسه مه  ناملسم  ریغ  هک  - ایند مدرم  ّتیرثکا  الّوا  اّما  دنـشاب ، هدمآ  هوتـس  هب  ملاظ 

دنناد و یم  نیناوق  نامه  لماک  ندـشن  ارجا  ار  اهزواجت  اه و  ملظ  همه  أشنم  هکلب   ) .دـنراذگ یمن  يرـشب  نیناوق  صقن  باسح  هب  ار 
رشب نیناوق  یتسس  ناصقن و  هب  زور  هبزور  نایناهج  هک  درک  اعّدا  ناوت  یمن  سپ  .دنناد ) یم  رّصقم  رما ، نیا  رد  ار  رگمتـس  نامکاح 

.دنرب یم  یپ  رتشیب  ناراذگ  نوناق  هاتوک  راکفا  و 

دیلپ ياه  ّتین  ءوس و  ضارغا  مه  زاب  دنـشاب ، هدرک  ادیپ  یللملا  نیب  يرـشب و  نیناوق  زا  یخرب  زا  ییاه  یگدروخرـس  مه  رگا  ایناث  و 
دنیآ و مهارف  رـشب ، هاوخ  تلادع  نارّکفتم  ناگبخن و  رگا  هک  دندقتعم  دـنناد و  یم  ّرثؤم  اهنآ  یتساک  ناصقن و  رد  ار  یّـصاخ  دارفا 
ار نآ  دوخ  هچ  نآ  هب  زورما  رـشب  .درک  دـنهاوخ  ناربـج  ار  نیـشیپ  نیناوـق  صئاـقن  ماـمت  دـننزب ، وـن  ینوناـق  نیودـت  هب  تسد  مهاـب 
نامکاح و هک  دـنیب  یم  نیا  رد  ار  ایند  رد  دوجوم  ياـه  یتخب  نوگن  همه  تسا و  دـقتعم  نمؤم و  تخـس  دـمان ، یم   (2)« ّتینالقع »

.دننک یمن  يوریپ  ّتینالقع ، نیا  لوصا  زا  نادنمتردق 

ياه ضیعبت  اه و  یتلادع  یب  زا  یبوخ  هب  ملاع ، يالقع  همه  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هدیقع  نیا  دییأت  تابثا و  يارب  هک  يدـهاش 
ّتینما ياروـش  رد  یناـهج  گرزب  ياـه  تردـق  زا  یخرب  يارب  وـتو  ّقـح  دوـجو  دـننام   ) یللملا نیب  نیناوـق  زا  یخرب  رد  هنارگمتس 

 . یناهج ناربکتسم  هنارادمروز  هطلس  رطاخ  هب  اّما  دنهاگآ ، دّحتم ) للم  نامزاس 
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يرـشب نارّکفتم  ناگتخیهرف و  زا  يرایـسب  هدیقع  هب  سپ  .دنرادن  ار  اهنآ  نیناوق  حالـصا  ییاناوت  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  هرادا  رد 
دوـخ رد  یـصقن  هک  مه  يدراوـم  رد  تسا و  یللملا  نیب  حیحـص  نیناوـق  ندـشن  ارجا  لّوا ، هـجرد  رد  لکـشم  ناناملـسم ، ) زا  ریغ  )

لیمکت حیحـصت و  زا  عنام  ار  ناراـک  تیاـنج  هناـملاظ  هبلغ  تردـق و  هکلب  دـشاب ، یمن  صقن  نآ  صیخـشت  لکـشم ، تسه ، نیناوق 
.دنناد یم  اه  نوناق 

هک نیا  اـی  دنـشاب  هدرب  یپ  حیحـص  یّقرتم و  نیناوق  نیودـت  رد  دوخ  ییاـناوت  مدـع  هب  رـشب  يـالقع  هک  تسین  نینچ  بیترت ، نیا  اـب 
ات دنـسرب ، رواب  نیا  هب  رـشب  دارفا  يزور  هک  نیا  لایخ  اذل  .دنتـسه  كرد  نیا  هب  ندـش  کیدزن  لاح  رد  هک  مییوگب  میناوتب  لقاّدـح 
رب رضاح  لاح  رد  هک  یتّیعضو  دیآ و  یم  رظن  هب  ییایؤر  يردق  - دوجوم عضو  هب  هّجوت  اب  - دننک روهظ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دعب ،

يدهم ترـضح  مایق  زا  ریگارف  يدیماان  نآ ، یـساسا  لاکـشا  .تسین  يا  هنانیب  عقاو  راظتنا  دیما و  شخبدـیون  تسا ، مکاح  ّتیرـشب 
.دشاب یمن  راگزاس   (2)« نُوبِّرَقُملا یََجن   » »(1) و ًابیِرَق ُهاَرن  ًادیَِعب َو  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ   » ریظن یثیداحا  تایآ و  اب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع 

لطاب دودرم و  تسا ، روهظ » ندرمـش  کیدزن  موزل   » اهنآ نومـضم  هک  يا  ّهلدا  اب  نآ  ضراعت  لیلد  هب  ار  هدیقع  نیا  میناوت  یم  سپ 
تعاس و ره  ای  بش  زور و  ره  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ، تایاور  رد  مومذـم  لاجعتـسا » ، » ریبعت نیا  زا  دوصقم  هّتبلا  .میرامـشب 

(3) .میرامشب نکمم  ار  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  هظحل ،

داسف جاور  هب  روهظ  ندوبن  طورشم 

یتّفع و یب  .دراذـگ . .  راشف  جـنر و  رد  ار  همه  متـس  ملظ و  تاوهـش و  نایغط  داسف و  .دـیاب . .  : » دـنا هدومرف  هک  نیا  مراـهچ : هتکن 
ایح و دننکن و  مرـش  نآ  باکترا  زا  تاناویح  دننام  انلع  درم  نز و  ماع  ألم  اهنابایخ و  رانک  رد  هک  دنک  ادـیپ  جاور  يردـق  هب  ءاشحف 

 . یتقو .دورب . .  نایم  زا  اهنآ  مرزآ 
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کی روهظ  تفرگارف ، ار  ناهج  یکیرات  دندمآ و  هوتـس  هب  همه  ینونک  ّتیناسنا ) ياهنم   ) نّدمت زا  دش و  هنوگ  نیا  لاوحا  عاضوا و 
؟ تسیچ دوصقم  دوش » یم  هجاوم  لابقتسا  نسح  اب  یبیغ  تایانع  وترپ  یهلا و  لجر 

اّما دشاب ؛ لوبق  لباق  دناوت  یم  دـنا ، هدرک  نایب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  زا  شیپ  نامز  فیـصوت »  » ناونع هب  ار  بلاطم  نیا  رگا 
ترـضح روهظ  نامز  رد  روج  ملظ و  هبلغ  رب  تلالد  هک  یثیداحا  .دشاب  لوبق  دروم  دناوت  یمن  دـشاب ، روهظ » طرـش   » نایب دارم ، رگا 

ود نیا  قیقد  توافت  هدـنیآ ، لصف  رد  .روهظ  يارب  مزال  طرـش  شیپ  نایب  هن  دنتـسه  نامز  نآ  فیـصوت  ماقم  رد  یگمه  دـننک ، یم 
ترضح روهظ  يارب  یخرب  هک  تسا  یمزال  طیارش  دروم  رد  ام  ثحب  هک  دوشن  شومارف  یلو  درک ، میهاوخ  نایب  رگیدکی  اب  ار  انعم 

یناهج لاوحا  عاضوا و  رگا  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  هب  رظان  - ّفلؤم ثحب  هب  هّجوت  اب  - میدرک لقن  هک  یتارابع  رهاظ  .دنا  هدرک  اعّدا 
تحت ار  بلطم  نیا  یّلک  روط  هب  دـتفا و  یم  ریخأـت  هب  ناـشیا  روهظ  دـشابن ، مهارف  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  لابقتـسا  نسح  يارب 

.دنا هدرمشرب  ترضح  تبیغ  حلاصم  زا  یکی  ار  نآ  دنا و  هدومن  حرطم  ناهج » عاضوا  ندش  هدامآ   » ناونع

نتفر نیب  زا  ءاشحف و  یتّفع و  یب  جاور  هب  طورـشم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  لابقتـسا  يارب  ناهج  مدرم  یگداـمآ  رگا  لاـحره  هب 
نامه  - هّتبلا یلو  .دومن  شوخ  لد  نآ  قّقحت  هب  دیابن  تسین و  حودمم  بولطم و  یلابقتـسا  یگدامآ و  نینچ  اعطق  دشاب ، ایح  مرش و 
نینچ هب  دـهاوخب  یـسک  ات  تسین  مدرم  یمومع  لابقتـسا  یگدامآ و  ترـضح ، روهظ  يارب  مزال  طرـش  الـصا  - میتفگ ـالبق  هک  روط 

قّقحت طرـش  شیپ  - یعطق ربتعم و  لیلد  نودـب  - ار مدرم  یگدامآ  هک  دراد  یموزل  هچ  نیارباـنب  .دروآ  تسد  هب  ار  نآ  یفازگ  تمیق 
، روهظ طرـش  اـعقاو  رگا  يرآ  مینادـب ؟ طرـش  ار  تاـناویح - ّدـح  رد  - یتّفع یب  جاور  نآ ، قّقحت  يارب  هاـگ  نآ  مینک و  یّقلت  روهظ 

یب جاور  دـیاب  تقو  نآ  دـشاب ، تاناویح  ّدـح  رد  یتّفع  یب  جاور  مه  یگدامآ  نیا  يارب  مزال  طرـش  دـشاب و  ناهج  مدرم  یگدامآ 
ّفلؤم اعطق  درادن و  يراگزاس  عرش  اب  هن  لقع و  اب  هن  هک  تسا  یتشادرب  نیا  تسناد ! مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  طرـش  ار  یتّفع 

موقرم ار  تارابع  نآ  هک  يدنمشناد  راوگرزب و 
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مدرم یگدامآ  هن  مینکن ، یفّرعم  طرش »  » ناونع هب  ار  ود  نیا  زا  مادک  چیه  تسا  رتهب  سپ  .دنرادن  لوبق  ار  یبلطم  نینچ  دنا ، هدومرف 
زا شیپ  مدرم  یگدامآ  زا  يرکذ  چـیه  مه  تایاور  رد  .مدرم  یگدامآ  طرـش  ار  یتّفع  یب  جاور  هن  مینادـب و  روهظ  طرـش  ار  ناهج 
هب نخـس  - روهظ زا  شیپ  نامز  فیـصوت  روظنم  هب  هکلب  طرـش  ناونع  هب  هن  - زین ملظ  داـسف و  جاور  زا  تسا و  هدـشن  ترـضح  روهظ 

.تخادرپ میهاوخ  نآ  حیضوت  هب  هدنیآ  لصف  رد  هک  هدمآ  نایم 
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روهظ طرش  شیپ  هرابرد  یتاّیرظن  یسررب  لصف 3 :

ماما روهظ  مزال  طرـش  ناونع  هب  مدرم ، یمومع  یگدامآ  ترورـض  تابثا  يارب  هک  ار  یلقع  یلقن و  ّهلدا  رثکا  هتـشذگ  لـصف  ود  رد 
اب هک  میزادرپب  یتاّیرظن  یخرب  هئارا  هب  دیاب  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  نونکا  .میدومن  یـسررب  دـقن و  هدـش ، حرطم  مالّـسلا  هیلع  نامز 

يارب - دش حرطم  هتـشذگ  لصف  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  - یقیرط هب  دنا  هتـساوخ  کیره  دنا و  هتخادرپ  هلأسم  نیا  هب  يرگید  ياهدرکیور 
.دنا هدرک  یّقلت  يرورض  مزال و  رایسب  ار  ناشیا  تساوخ  مدرم و  شقن  هنیمز ، نیمه  رد  دننک و  نّیعم  طرش » شیپ  ، » روهظ

هک دنا  هدـش  دـقتعم  هتـسناد و  مدرم  دوخ  راک  ار  روهظ  لصا ، زا  هک  دـنا  هتفر  شیپ  اج  نآ  ات  تاّیرظن  هنوگ  نیا  ناحاّرط  زا  یـضعب 
زا ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دننکب و  روهظ  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  دنا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  راک  کیره  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ادخ و 

! دننک جراخ  جرف  راظتنا 

: میزادرپ یم  کیره  یسررب  دقن و  هب  مینک و  یم  حرطم  ار  رگیدکی  هب  هیبش  اّما  فلتخم  هّیرظن  هس  لصف  نیا  رد  ام 

روهظ طیارش  نایب  رد  یمالک  - یخیرات هّیرظن  کی 

هراشا

: هک تسا  نآ  رب  هّیرظن  نیا 
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دوعوم نیا  نوچ  دـنچ و  هک  دـمآ  دـهاوخ  خـیرات  ناـیاپ  رد  يدوعوم  نیملـسمریغ ) نیملـسم و  زا  معا   ) نارادـنید موـمع  داـقتعا  هب 
وا دشاب و  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  دیـسر  دـهاوخرد  یتقو  دوعوم  نآ  یمالـسا ، هاگرظن  زا  تسا ؛ توافتم  نایدا ، بسحرب 
زا ینّیعماـن  هطقن  رد  ار  يدوعوم  روهظ  هدـعو  ناـیدا  هک  نیا  زا  .درک  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  روـج ، ملظ و  نیا  سپ  زا  ار  ناـهج 

دیاب هچ  دـنرب  یم  وا  تسد  هب  وا و  زا  ار  یگرتس  لّوحت  راظتنا  دـنا و  هداهن  وا  شود  رب  یمیظع  یخیرات  تلاـسر  دـنا و  هداد  خـیرات 
یجیردـت و ای  هقباس  یب  یناهگان و  یعفد و  تالّوحت  دـید ؟ دـیاب  یتالّوحت  هنوگچ  دـجاو  ار  خـیرات  يو  روهظ  رب  مّدـقم  و  دـیمهف ؟
، هن هک  نیا  ای  دوش  یم  ضوع  زیچ  همه  دـسر و  یم  رد  نیـشیپ  هعطق  اب  تواـفتم  دـصرددص  خـیرات ، زا  يا  هعطق  هاـگانب  اـیآ  مارآ ؟

دوعوم ندـمآرد  اعقاو  اـیآ  دـهد ؟ یم  دـعب  تواـفتم  ياـهنارود  عطاـقم و  هب  ار  دوخ  ياـج  یمارآ  هب  هتفر و  هتفر  خـیرات  زا  یعطقم 
رفک قسف و  قح ، اب  تیّدـض  زا  لامالام  ییاسراپان و  یکاـپان و  یتشلپ و  يدـیلپ و  زا  رپ  ناـهج  هک  تساـنعم  نیا  هب  ناـیدا  یخیراـت 
ّلک رد  یعفد  تیاغ  هب  یلّوحت  دـنادرگ و  یمرب  ار  قرو  هاتوک  هداـعلا  قوف  تّدـم  رد  دـسر و  یم  رد  ناـیدا  دوعوم  هراـبکی  تسا و 

؟ دنهد یم  اه  یکاپ  اه و  ینـشور  هب  ار  دوخ  ياج  اه  يدیلپ  اه و  یهایـس  مامت  هاگان  هب  دروآ و  یم  دـیدپ  يرـشب  عامتجا  خـیرات و 
؟ تسا هدوب  نینچ  خیرات  رد  نانآ  شقن  دنا و  هدوب  هنوگ  نیا  ناربمایپ  رگم 

ياه هطقن  رد  گرزب  ياهتّیـصخش  هشیمه  لـسار ، ریبعت  هب  اـّما  دـننک ، یم  گرتس  ياـهراک  گرزب ، ياهتّیـصخش  هک  تسا  تسرد 
لداعت لاح  رد  وزارت و  هّفک  ود  نوچمه  دـب  ياهورین  بوخ و  ياهورین  هک  تسانعم  نیدـب  لداعت  دـننک و  یم  روهظ  خـیرات  لداـعت 

یکی دشابن و  لداعت  رگا  .دبرچب  يرگید  رب  یکی  يرگنلت  كدنا  اب  هک  يوحن  هب  دنـشاب  رادروخرب  ینیگنـس  نازیم  کی  زا  دنـشاب و 
هب زاین  ّتیعـضو ، ندنادرگرب  يارب  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  رگید  فرط  هب  تبـسن  يا  هداعلا  قوف  ینوزف  ینیگنـس و  نیفرط  زا 

نیا رد  طقف  دـشاب و  مه  یبوخ  يدـب ، هزادـنا  هب  هک  تسا  نیا  لداعت  يانعم  طرـش و  اذـل  .تسا  يداـیز  رایـسب  راـشف  ورین و  لاـمعا 
رگا .تسا  راوـشد  هداـعلا  قوـف  لّوـحت ، تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـب و  دـهاوخ  رّـسیم  نکمم و  قرو ، ندـنادرگرب  هـک  تـسا  تروـص 

دیابن ار  داقتعا  نیا  دشاب ، روج  ملظ و  زا  لامالام  ناهج  هک  دیسر  دهاوخرد  دوعوم  نآ  یتقو  میدقتعم 
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هک يا  هطقن  نآ  رد  دـهد و  یم  تسد  زا  هنارگحالـصا  مایق  کی  هب  تبـسن  ار  دوخ  یگدامآ  جـیردت  هب  خـیرات  هک  درک  انعم  ناـنچ 
روهظ نینچ  هب  تبـسن  يرتشیب  یگداـمآ  جـیردت  هب  خـیرات  سکع ، هب  هکلب  دوش ؛ یم  رهاـظ  دوعوم  نآ  دراد ، ار  یگداـمآ  نیرتمک 
طقف یگداـمآ  نیا  .دریگ و  یم  تروص  روهظ  نآ  تسا ، یگداـمآ  نیا  جوا  رد  هک  يا  هطقن  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  يا  هنارگحالـصا 

.تسا حالصا  يارب  ینیع  یگدامآ  کی  هکلب  تسین ، متس  زا  ندمآ  ناج  هب  یحور و  شطع  کی 

هک دـیآ  یمرد  ماگنه  نآ  نامز ، هب  ملاع  حلـصم  کی  هک  تسا  نآ  هن  رگم  .دـشاب  هنوگ  نیا  دـیاب  دوعوم  حلـصم  روهظ  زا  ام  یّقلت 
هک دوب  دـهاوخ  نیا  ّتیودـهم  هب  رواـب  همزـال  سپ  ددرگ ؟ وا  قیفر  قیفوت  هک  دـیاشگ  یم  لـمع  هب  تسد  هاـگ  نآ  دریگب و  وا  راـک 

یعامتجا - يرکف دشر  ياتسار  رد  مومعلا  یلع  اّما  تسا ، بولطمان  یبنج  ثداوح  هتشر  کی  اب  مأوت  هچرگا  ّتیرـشب  يوس  تمس و 
حلـصم نتـساخرب  يارب  ار  یبسانم  دـعاسم و  هنیمز  رتسب و  هک  دـنک  ادـیپ  یعافترا  حطـس و  لکـش و  نانچ  ّتیرـشب  دـشاب و  نایمدآ 

نتـشک اب  جع )  ) نامز ماما  دنـشاب و  دساف  مدرم  رتشیب  هک  دوب  دهاوخن  نانچ  زگره  .دروآ  مهارف  وا  توعد  دـنمقیفوت  رـشن  دوعوم و 
نآ رب  یتضهن  رگا  اّما  تسا ، يزیرنوخ  تنوشخ و  اب  مزالم  یبالقنا  یتضهن و  ره  هّتبلا  .دزاس  رقتـسم  ار  دوخ  ماـظن  مدرم ، نیا  رتشیب 

راکـشآ ادـتبا  نامه  زا  دزاس ، رقتـسم  ار  دوخ  ماظن  دـنک ، تموکح  اهنآ  رب  دـهاوخ  یم  هک  یناسک  رتشیب  ندرب  نایم  زا  اب  هک  دـشاب 
ّتیرـشب و يارب  تسا  یمایق  دوعوم ، حلـصم  مایق  هک  نآ  لاـح  رت و  سردوز  شگرم  تسا و  سردوز  شدـّلوت  یتضهن  نینچ  تسا 

(1) .ندنام يارب  حالصا و  يارب 

یم لیکـشت  هجیتن  کی  همّدقم و  ود  زا  لالدتـسا  نیا  .مینک  یم  هصالخ  ار  هدنـسیون  لالدتـسا  لصا  ادـتبا  هّیرظن ، نیا  یـسررب  يارب 
یناهج دوعوم  هک  تسا  نیا  لّوا  همّدقم  .تسا  هتفرگ  خیرات  هفـسلف  زا  ار  مود  همّدقم  ینید و  ّهلدا  زا  ار  لّوا  همّدـقم  هدنـسیون ، .دوش 

ساـسارب زین  مود  همّدـقم  دـنک . ) یم  هدافتـسا  یلقن  ّهلدا  زا  ار  نیا   ) دـشاب هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  هک  دـیامن  یم  روهظ  یتقو 
.0 دیوگ : یم  هک  دوش  یم  انب  لسار  هّیرظن 
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ماگنه رد  هک  تسا  نینچ  همّدـقم  ود  نیا  نیب  عمج  دـننک . » یم  روهظ  خـیرات  لداعت  ياه  هطقن  رد  هشیمه  گرزب  ياـه  ّتیـصخش  »
ود نوچمه  ود  نیا  ات  دنشاب ، مه  هاوخ  تلادع  بوخ و  ياهورین  تسه ، روج  ملظ و  هک  هزادنا  نامه  هب  دیاب  یناهج ، دوعوم  روهظ 

يرگنلت كدنا  اب  درک و  دهاوخ  روهظ  دوعوم  نآ  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .دـنریگب  رارق  رگیدـکی  اب  لداعت  لاح  رد  وزارت  هّفک 
.داد دهاوخ  هبلغ  ملظ  رب  ار  لدع 

يوس هب  يور  عومجم ، رد  ناـهج  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  هتفرگ  ضورفم  مه  رگید  ياعّدـم  کـی  لالدتـسا ، نیا  ناـیب  نمـض  رد 
رییغت و نوچ  هک  تسا  نآ  اعّدـم  نیا  لیلد  .تسا  ییالاب  یعامتجا  - يرکف دـشر  هب  ندـش  کیدزن  لاح  رد  ّتیرـشب  دراد و  ییوکین 

قباطم هک   ) دب بوخ و  ياهورین  نیب  خیرات  نایاپ  رد  هک  نآ  يارب  دـتفا ، یمن  قافّتا  یناهگان  یعفد و  تروص  هب  یعامتجا  تالّوحت 
یلاعت دشر و  يوس  هب  ور  يرـشب  ناهج  یخیرات  ریـس  هک  مییوگب  دـیاب  دـشاب ، رارقرب  یلداعت  دومن ) دـنهاوخ  رپ  ار  ناهج  ینید  ّهلدا 

.دوب دهاوخ  مهارف  الماک  وا  دنمقیفوت  رشن  دوعوم و  حلصم  نتـساخرب  يارب  هنیمز  هار ، نایاپ  رد  هک  يروط  هب  دراد ، يرکف  یحور و 
: مینک یم  زاغآ  ریخا  هتکن  نیمه  زا  ار  دوخ  یسررب  دقن و  ام 

خیرات لداعت  طاقن  ریغ  رد  یهلا  ناحلصم  روهظ 

؟ دریذـپ یمن  تروص  یناهگان  یعفد و  تروص  هب  یعاـمتجا  تـالّوحت  رییغت و  دـنیوگ  یم  لـیلد  هچ  هب  هک : تسا  نیا  بلطم  نیلّوا 
« . دریگب وا  راک  هک  دیآ  یم  رد  ماگنه  نآ  نامز ، هب  ملاع  حلصم  کی  : » هک تسا  نیا  دنا  هدرک  حرطم  هک  یلیلد  اهنت 

يداع لاور  هب  دهاوخب  يرشب  حلصم  کی  رگا  هلب ، هک : میتفگ  میداد و  رارق  دقن  دروم  هتشذگ ، لصف  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
الماک شبالقنا  تضهن و  ياه  هنیمز  دیاب  هدعاقلا  یلع  دنک ، يرامعم  ملاع  ّلک  ای  هعماج  حطس  رد  ار  یلّوحت  رییغت و  رشب ، ياهراک 

رگا لاح  .تسا  يرـشب  ياهتکرح  رب  مکاـح  دـعاوق  طـباوض و  زا  یکی  نیا  .دوب  دـهاوخن  قیفوت  نیرق  شتکرح  هنرگو  دـشاب  مهارف 
هار یمایق  تضهن و  یعیبط  يداع و  قیرط  هب  تساوخ  یم  دوب و  يداـع  رـشب  کـی  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  دوعوم  يدـهم 

دوش مهارف  شیارب  يزوریپ  يداع  ياه  هنیمز  هک  دوب  نآ  شا  همزال  دزادنیب ،
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.تسا تمسق  نیمه  رد  تسرد  نخس ، اّما  دشاب ، زیمآ  ّتیقفوم  شتکرح  ات 

کی دـنهد  ماجنا  دـنهاوخ  یم  هک  يراک  هن  دنتـسه و  یلومعم  يداع و  درف  کی  ناـشیا  هن  هک  میدرک  دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  اـهراب 
چیه نیاربانب  .ییادخ  راک  کی  مه  شمایق  تسا و  یهلا  موصعم  ربهر  کی  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  .تسا  يرـشب  يداع  راک 

ثحب دروم  هّیرظن  هدنـسیون  هک  یلاثم  .دـشاب  مهارف  لبق  زا  ناشیا  مایق  يارب  يزوریپ  يداـع  ياـه  هنیمز  طیارـش و  هک  درادـن  یموزل 
هدرک روهظ  خیرات ، لداعت  ياه  هطقن  رد  هک  هدش  یعّدـم  ناربمایپ  دروم  رد  ناشیا  .تسا  وا  ياعّدـم  فالخرب  تسرد  هدرک ، حرطم 

؟ تسا هدوب  نینچ  اعقاو  ایآ  .دنا 

چیه ایآ  .تسا  ناشیا  تثعب  نامز  لاوحا  عاضوا و  ملس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ایبنا  متاخ  ترـضح  صوصخ  رد  ام  عالّطا  نیرتشیب 
ملـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  تثعب  ناـمز  رد  دـب  بوخ و  ياـهورین  هک  دـنک  اـعّدا  دـناوت  یم  یفـصنم  خّروم 

فیصوت ار  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تثعب  نامز  عاضوا  هک  یـسک  نیرتهب  دندوب ! ؟ لداعت  لاح  رد  وزارت  هّفک  ود  نوچمه 
: دنیامرف یم  نینچ  شیوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هدومن ،

لوزن ناربمایپ و  لاسرا  ندش  فّقوتم  زا  ینالوط  یتّدم  هک  داتـسرف  ینامز  رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  دنوادخ 
.دوب هدیدرگ  مهرد  هدنکارپ و  اهراک  هدش و  هریچ  اج  همه  رد  اه  هنتف  .دندوب  هتفر  ورف  زارد  یباوخ  رد  اه  تّما  تشذگ و  یم  یحو 

رد .دوب  راکـشآ  نآ  ياه  يراک  بیرف  هدش و  دیدپان  هتفر و  ورف  ایند  ییانـشور  رون و  .دیـشک  یم  هنابز  يوس  ره  زا  گنج  شتآ  و 
نیا هک  یبآ  تفر و  یمن  دیما  نآ  زا  يا  هویم  هرمث و  ندـمآ  تسد  هب  يارب  هک  یلاح  رد  هتـشگ و  درز  ایند  ياه  گرب  هک  یماگنه 

یتسپ و ياهتمالع  هدـش و  دوبان  تیادـه  ياه  هناـشن  تقیقح ، یتسار و  هب  .دوب  هدـش  کـشخ  هتفر و  ورف  دزاـس  باریـس  ار  تخرد 
اب سوبع و  يا  هفایق  اب  دوخ  نابلاط  يور  رد  تسیرگن و  یم  دوخ  لها  هب  هدننز  تشز و  يا  هرهچ  اب  ایند  .دوب  هتشگ  راکـشآ  ینوبز 

نوریب رهاظ و  رد  تشحو و  سرت و  نآ  نورد  نطاب و  رد  دوب ، رادرم  نآ  كاروخ  هنتف و  ایند  تخرد  هویم  .درک  یم  رظن  ییورـشرت 
.5 (1) .تشاد دوجو  تنوشخ  ریشمش و  نآ ،
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(، يدُهلا ُرانَم  تَسَرَد  دق   ) دوب هدش  دوبان  هتفر و  نیب  زا  تیاده  ياه  هناشن  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شیامرف  هب  هک  یطیارـش  رد  ایآ 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  روهظ  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو  دندوب ؟ رگیدکی  اب  لداعت  رد  لطاب  ّقح و  ياهورین  هک  درک  اعّدا  ناوت  یم 

يزوریپ هبلغ و  .دندوبن  يداع  رـشب  کی  مه  ناشیا  دوخ  هک  روط  نامه  دوبن ، يرـشب  يداع  هدـیدپ  کی  تثعب ، نامز  رد  ملـس  هلا و 
، دوخ نیا  دوبن و  نکمم  راگدرورپ  زیمآزاجعا  ياهدادما  یهلا و  ّصاخ  ياه  تیانع  اب  زج  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

لاونم نیمه  رب  زج  - دنتـشاد دوخ  فادها  هب  ندیـسر  رد  یقیفوت  رگا  - مه یهلا  ناربمایپ  ریاس  .تسا  ناشیا  رما  ندوب  ییادخ  رگناشن 
زا -(1)« تسا بآ  رد  هشیر   » هدنسیون رظن  فالخرب  - دنوادخ نالوسر  رثکا  هک  دش  لفاغ  دیابن  تقیقح  نیا  زا  هّتبلا  یلو  .تسا  هدوبن 

روهظ تثعب و  ندوب  یهلا  هب  یـصقن  چـیه  یماکان  نیا  یلو  دـنا ، هتـشادن  یبایماک  هماـنراک  اـیند ، رد  ناـشرظن  دروم  فادـها  تهج 
.دنا هدرکن  روهظ  - لسار ریبعت  هب  - خیرات لداعت  هطقن  رد  ناشیا  زا  کی  چیه  لاحره  هب  .دنز  یمن  ناشیا 

دنا و هتشاد  رایتخا  رد  رادفرط  ياهورین  یفاک  هزادنا  هب  مه  هک  دنا  هتشاد  يزوریپ  قیفوت  یطیارش  رد  اهنت  يرشب  نارگحالصا  يرآ ،
ناـنچ دوجو  نودـب  دـناوت  یمن  یعیبط  لاور  ياـنبم  رب  يداـع ، حلـصم  چـیه  .تسا  هدوب  مهارف  ناـشیارب  یمدرم  ّتیلوبقم  هنیمز  مه 

اب ناـشیا  يایـصوا  ناربماـیپ و  ساـیق  هک  دـنامن  لوفغم  یلو  دزادرپب ، هدرتـسگ - عیـسو و  ّدـح  رد  مه  نآ  - يرگحالـصا هب  یطیارش 
هژیو و ّتیرومأـم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  دوـعوم  يدـهم  ترـضح  صوـصخ  هب  تسین ، حیحـص  رـشب  يداـع  ناحلـصم 
ار ایبنا  راک  هن  نیاربانب  .دنزاتمم  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  همه  زا  رظن  نیا  زا  دـنراد و  یناهج  حالـصا  يارب  يدرف  هبرـصحنم 
رد میناوت  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ریگارف  یناهج و  تضهن  نآ ، زا  رتالاب  هن  مینک و  هسیاـقم  رـشب  يداـع  دارفا  اـب  میناوت  یم 

.مینادب 8. یهلا  ناگدیزگرب  ریاس  ياه  مایق  حطس 
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تّیرشب خیرات  نتشادن  دشر  يوس  هب  ور 

عقاو تروص  هب  رگا  .دراد  يرکف  یحور و  یلاعت  دشر و  يوس  هب  ور  رشب  خیرات  مینک  اعّدا  میناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ام  مود : بلطم 
رـصع رد  .دور  یم  ورف  داـسف  بـالجنم  رد  رتـشیب  یقـالخا  تهج  زا  ّتیرـشب  زور  هـبزور  هـک  مـینیب  یم  مـینک ، هاـگن  ینیع  هناـنیب و 

هدش و رت  فیعض  عماوج  یقالخا  ینید و  تادّیقت  یگنهرف ، هعـسوت  ناونع  تحت  يداصتقا و  یـسایس و  هعـسوت  اب  هارمه  تاطابترا ،
باعل گـنر و  اـه  تیاـنج  اـه و  ملظ  يدازآ ، ماـن  هب  یـسارکومد ، رـصع  رد  .ددرگ  یم  شومارف  رتشیب  زور  هبزور  لاـعتم  دـنوادخ 

یتّیعقاو نیا  .دوش  یم  جـیورت  غیلبت و  نردـم » ّتینـالقع   » ناونع تحت  یبـلط  تّذـل  ینار و  توهـش  هتفرگ و  دوخ  هب  يرـشب  قوقح 
هدـعو ار  یناهج  دوعوم  روهظ  نایدا ، نوچ  هک  تسا  نیا  روکذـم  هدنـسیون  لالدتـسا  اّما  .درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ناـیعلاب  هک  تسا 

هب ور  ناهج  مییوگب  دیاب  هدعاقلا  یلع  سپ  تسین ، ریذپ  ناکما  یعفد  یناهگان و  تروص  هب  يرما  نینچ  قّقحت  هوالع  هب  دـنا و  هداد 
! دور یم  شیپ  ندش  رتهب 

رییغت و هک  مینک  اـعّدا  میناوت  یمن  اـم  هک  دـش  مولعم  میتخاـس و  نشور  ار  لالدتـسا  نیا  همّدـقم  نـالطب  لّوا ، بلطم  حیـضوت  رد  اـم 
يارب هجیتن  رد  دوش ، ماجنا  نآ  یعیبط  ياه  هنیمز  دوجو  اب  یجیردت و  تروص  هب  دیاب  امتح  ندوب - یهلا  دـیق  اب  - یعامتجا تالّوحت 
يارب یلیلد  رگید  نیاربانب  .دشاب  یمن  طرش  دب ، بوخ و  ياهورین  لداعت  هطقن  هب  خیرات  ندیـسر  مالّـسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ 
سکع قّقحت  دـهاش  حوضو ، هب  هک  نیا  رب  هوالع  دـنام ، یمن  یقاب  دراد ، يرکف  یلاعت  دـشر و  یبوخ و  يوس  هب  ور  ناـهج  هک  نیا 

.میتسه يرشب  هعماج  رد  تلاح  نیا 

یبیغ رابخا  ساسارب  طقف  خیرات  هدنیآ  ندوب  ناشخرد 

یثیداحا رابخا و  هب  دامتعا  ساسارب  افرـص  میناد ، یم  هدـننکراودیما  ناشخرد و  ار  خـیرات  هدـنیآ  نارادـنید ، ام  هک  نیا  موس : بطم 
رظن فرص  هک  میدقتعم  نیا  رب  نوزفا  دنا و  هدوب  موصعم  نوصم و  هابتشا ، اطخ و  هنوگ  ره  زا  اهنآ  ناگدنیوگ  هک  تسا 
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ییوگشیپ هنوگ  نیا  ار  خیرات  هدنیآ  میناوت  یمن  .و . .  یخیرات  یفـسلف و  یملع و  نوناق  هدعاق و  چیه  رب  هیکت  اب  یبیغ ، رابخا  نیا  زا 
یسک رگا  نیاربانب  تسین و  ینتفریذپ  موصعم  نایاوشیپ  یهلا و  ناربهر  يوس  زا  زج  بیغ ، زا  نداد  ربخ  ییوگـشیپ و  الوصا  .مییامن 
نینچ .دراد  شخبدیما  نشور و  ینایاپ  خیرات ، هک  دنک  اعّدا  دـناوت  یمن  زگره  دـشاب ، هتـشادن  دامتعا  ثیداحا  رابخا و  هنوگ  نیا  هب 

یم نکمم  قیرط  نیمه  زا  افرـص  مه  نآ  هب  داقتعا  تسا و  زاـجم  مالّـسلا  مهیلع  ناـماما  ناربماـیپ و  فرط  زا  اـهنت  ییاـه  ییوگـشیپ 
.دشاب

روج ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوبن  طورشم 

زگره دوب ، دـهاوخ  روج  ملظ و  زا  رپ  دوعوم  يدـهم  روهظ  نامز  رد  ناهج  هدـش  هتفگ  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  نیا  مراهچ : بلطم 
زا هک  دـییامرف  هّجوت  ثیداـحا  نیا  زا  یکی  نتم  هب  .تسا  روج  ملظ و  هبلغ  ناـشیا ، روـهظ  طرـش »  » هک دوـش  ریـسفت  روـط  نیا  دـیابن 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح 

تَِئُلم امَک  ًاطـِسق  ًالدَـع و  اهُأَلمَیَف  يدـلُو  نِم  ٌلُجَر  ُجُرخَی  یّتح  َمویلا  کلذ  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدـحاو  ٌموَی  ّـِالا  اینُدـلا  َنِم  َقبَی  َمل  َول 
(1) .ُلوُقَی ِهّللا  َلوسر  ُتعِمَس  کلذک  ًاملُظ  ًاروَج و 

نادنزرف زا  يدرم  ات  دنک  یم  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  لج  ّزع و  يادخ  دشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  ضرف  هب  رگا 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تسا ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  هتشابنا  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دیامن  مایق  نم 

.دومرف یم  هنوگ  نیا  هک  مدینش  ملس  هلا و 

يونعم رتاوت  عوضوم ، نیا  هرابرد  ثیداـحا  مراـکملا » لاـیکم   » فیرـش باـتک  ّفلؤم  یناهفـصا  یقت  دّـمحم  ازریم  موحرم  ریبعت  هب 
هک 9. تسا  نآ  مهم  هتکن  اّما  .تسا  مّلسم  یعطق و  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  ماگنه  رد  تلاح  نیا  قّقحت  سپ   (2) .دنراد
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قرف .دننک  یم  فیصوت »  » ار روهظ  نامز  لاوحا  عاضوا و  افرـص  هکلب  دنتـسین ، ترـضح  نآ  روهظ  طرـش »  » هدننک نایب  ثیداحا  نیا 
.دنک نایب  ار  نآ  فاصوا  زا  یکی  افرص  هک  نیا  دشاب و  رما  کی  قّقحت  طرش  يزیچ  هک  نیا  نیب  تسا 

داسف دوش و  رتشیب  ناهج  رد  روج  ملظ و  يریگارف  هچره  هک  دـنا  هدرک  رّوصت  تاـیاور ، نیا  زا  تشادربءوس  رثا  رد  یخرب  هنافّـسأتم 
رد لیجعت  يارب  هک  دنا  هتفرگ  ار  هجیتن  نیا  طلغ  هب  اذل  .دومرف  دنهاوخ  روهظ  رتدوز  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  دنک ، ادیپ  يرتشیب  جاور 
هب ّتیودـهم »  » عوضوم رد  هک  تسا  ییاه  تعدـب  نیرتگرزب  زا  تسرداـن  هدـیقع  نیا  داد ! ! جاور  ار  داـسف  دـیاب  ترـضح  نآ  جرف 

ماجنا زّوجم  میناوت  یمن  یلیلد  چیه  هب  هاگ و  چیه  ام  .دراد  ضراعت  دـصرددص  ادـخ  یگدـنب  يراد و  نید  لوصا  اب  هدـمآ و  دوجو 
نینچ هک  ّتیودـهم  ثیداحا  زا  یتشادرب  ره  میهدـب و  يدـحا  هب  - رابکی يارب  یّتح  دودـحم و  تروص  هب  دـنچره  - ار داسف  ای  هاـنگ 

.تسا دودرم  لطاب و  لیلد  نیمه  هب  دشاب ، هتشاد  يا  هجیتن 

چیه هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  روهظ  هک  تسا  نآ  ثیداحا  هنوگ  نیا  صوصخ  رد  حیحـص  هدیقع 
لمعلا و روتـسد  هجو ، چیه  هب  اهنآ  زا  اذل  دشاب و  یمن  ناهج  هعماج و  رد  ملظ  داسف و  جاور  هبلغ و  رب  فّقوتم »  » و طورـشم » ، » هجو

سک چیه  زا  ار  نآ  باکترا  میورن و  یمتس  ملظ و  چیه  راب  ریز  هک  تسا  نآ  یطیارش  ره  رد  ام  هفیظو  .ددرگ  یمن  جاتنتسا  فیلکت 
هبنج افرص  دننک ، یم  تلالد  - مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  اب  نراقم  - ناهج رد  روج  ملظ و  هبلغ  رب  هک  یثیداحا  اّما  .میرامـشن  زاجم 

( . دوش ّتقد   ) درک طابنتسا  يروتسد  هفیظو و  اهنآ  زا  ناوت  یمن  دنراد و  یبیغ  رابخا  ییوگشیپ و 

نیا ناگدنیوگ  هب  هک  تسا  يدامتعا  تهج  زا  رما ، نیا  هب  نارادنید  داقتعا  تشذگ ، موس  بلطم  حیـضوت  رد  هچ  نآ  ریظن  هوالع  هب 
یناهج حلصم  روهظ  دنناد ، یم  شخبدیما  نشور و  ار  خیرات  نایاپ  هک  لیلد  نامه  هب  اذل  .دنراد  بیغ - زا  رابخا  تهج  زا  - ثیداحا
یلصا طرش  هک  تسا  بیغ  هب  نامیا  رب  ینتبم  افرص  هدیقع  ود  ره  دنرمش و  یم  ناهج  رد  روج  ملظ و  هبلغ  اب  نراقم  ههرب ، نآ  رد  ار 

.دشاب یم  اوقت  نامیا و 
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تسین یمومع  راتشک  مزلتسم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  رارقتسا 

: هک تسین  نیا  دـشاب ، داسف  ملظ و  زا  رپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ناهج  هک  نیا  هب  داـقتعا  همزـال  مجنپ : بلطم 
نینچ هک  یسک  دزاس »! رقتـسم  ار  دوخ  ماظن  دنک ، تموکح  اهنآ  رب  دهاوخ  یم  هک  یناسک  رتشیب  نتـشک  اب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  »

هتـشذگ لـصف  رد  هک  روط  ناـمه   - هعیـش دـناد ! یم  سردوز  - ندوـبن یمدرم  لـیلد  هب  - مه ار  يودـهم  تضهن  گرم  دـنک ، مّهوـت 
تـالّوحت رییغت و  دوـخ ، روـهظ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هک  تسا  دـقتعم  هنیمز  نیا  رد  یلقن  ّهلدا  ساـسارب  - مـیداد حیـضوت 

هنیمز دوش ، یم  لصاح  رـشب  رد  روهظ  زا  سپ  هک  یلقع  لـماکت  رثا  رد  درک و  دـنهاوخ  داـجیا  رـشب  لـقع  رکف و  هصرع  رد  یگرزب 
هب يزاین  چـیه  يودـهم  لدـع  ماظن  رارقتـسا  نیاربانب  .دـش  دـهاوخ  مهارف  باتک - لها  یّتح  - مدرم زا  يرایـسب  يرایتخا  نامیا  يارب 

ناشیا میلست  یبلق ، تهارک  اب  هک  یمدرم  دنتسه  هّتبلا  .درادن  درک ، دنهاوخ  تموکح  اهنآ  رب  ترضح  هک  یناسک  رتشیب  ندش  هتـشک 
مغر یلع  - ار قح  نید  تسا ، هدومرف  هک  ییاه  هدعو  قبط  دنوادخ  هک  ارچ  درادن ، یلقع  روذـحم  چـیه  رما  نیا  یلو  دـش ، دـنهاوخ 

: تسا نینچ  میرک  نآرق  هدعو  .داد  دهاوخ  هبلغ  رگید  ياه  نییآ  همه  رب  - ناکرشم نارفاک و  تهارک 

(1) .َنوُکِرْشُْملَا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلَا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلَا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلَا  َوُه 

دنچره دـنادرگ ، زوریپ  اـه  نیئآ  همه  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  دوـخ  لوـسر  هک  تسا  یـسک  نآ  دـنوادخ )  ) وا
.دنشاب هتشاد  تهارک  رما  نیا  زا  ناکرشم 

: دندومرف هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ریصب  وبا 

ِمیظَعلا و ال ِهّللِاب  ٌِرفاک  َقبَی  َمل  مالّسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َجَرَخ  اذاف  مالّسلا  هیلع  ُِمئاقلا  َجُرخَی  یّتح  اُهلیوأَت  ُلِزنَی  ُدَعب و ال  اُهلیوأَت  َلََزن  ام  ِهّللا  َو 
.6(2)  . . . .هَجوُرُخ َهِرَک  ِّالا  ِمامالِاب  ٌكِرشُم 
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مایق ناشیا  هک  ماگنه  نآ  .دیامرف  مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  یتقو  ات  دمآ  دهاوخن  هدماین و  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  ادخ  هب  مسق 
مایق زا  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  دزروب ، كرـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  ای  دشاب  رفاک  گرزب  يادخ  هب  هک  سک  چیه  دنیامن ،

 . . . .دراد تهارک  ناشیا 

زاب - دوش یم  راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سّدقم  دوجو  طّسوت  روهظ  زا  سپ  هک  - تازجعم همه  نآ  ندـید  اب  هک  یناسک  يرآ 
.دنشاب هتشاد  تهارک  ترضح  نآ  مایق  زا  مه  دیاب  دنزروب ، رارصا  شیوخ  كرش  رفک و  رب  تقیقح ، ّقح و  راکنا  دانع و  رـس  زا  مه 

.تشاد دنهاوخن  شیپ  رد  ندش  هتشک  زج  یهار  ای  دش و  دنهاوخ  میلست  هب  روبجم  ای  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنیا 

تسین مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح  ماظن  تّیعورشم  رایعم  یسارکومد ،

هیلع يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  يارب  دـنا  هتـساوخ  یخرب  .مییامن  زیهرپ  یتدـیقع  يرکف و  هابتـشا  کـی  زا  دـیاب  اـج  نیا  رد 
زا مد  ایند  همه  هک  - رـضاح ناـمز  رد  ار  راـک  نیا  دـننک و  اـپ  تسد و  یمدرم  هناوتـشپ  یعون  یـسارکومد ، »  » هّیرظن هیاـپ  رب  مالّـسلا 

نارگن اهنیا   (1) .دننک یم  بوسحم  یعیـش  ّتیودهم  هشیدنا  هب  تمدخ  ترورـض و  کی  - دننز یم  یمدرم  تموکح  یـسارکومد و 
تنوشخ ریوصت  دننک ، حرطم  ار  - ناشیا تسد  هب  - مالّسلا هیلع  نامز  ماما  دناعم  نانمشد  ندش  هتشک  رب  ّلاد  یثیداحا  رگا  هک  دنتسه 

.ددرگ ّتیودهم  هب  هدیقع  زا  اهنآ  درط  ثعاب  نیا ، دوش و  میسرت  دارفا  نهذ  رد  ترضح  نآ  تموکح  زا  يراب 

نآ يرکف  ياهدـمایپ  هب  یهّجوت  درک و  حرطم  سک  همه  دزن  اج و  همه  رد  دـیاب  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  اـم 
، تفرگ رظن  رد  ار  دارفا  ياه  ّتیلباق  اه و  ّتیفرظ  هشیمه  دیاب  تایاور  نایب  رد  هکلب  تسین ؛ حیحـص  هجو  چیه  هب  راک  نیا  .تشادـن 

ثیداـحا زا  يرایـسب  حرط  لـیلد ، نیمه  هب  .دوشن  درط  ینید  حیحـص  تاداـقتعا  زا  یتّیفرظ ، مک  لـیلد  هب  یـسک  هدرکاـن  يادـخ  اـت 
 «. .تسا بّرخم  یهاگ  دشاب ، دیفم  هک  نآ  ياج  هب  دارفا  مومع  يارب  ّتیودهم 
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ترـضح تموکح  ّتیلوبقم  رایعم  ناونع  هب  ار  ینید  ریغ  ياه  شزرا  ام  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  ثیداـحا  هنوگ  نیا  ندرکن  حرط  اـّما 
، دنوادخ یگدنب  راگدرورپ و  ياضر  ّتیروحم  اب  هیاپ و  رب  اهنت  ار  یعیـش  ّتیودهم  هشیدنا  دیاب  ام  .مینک  هئارا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 
لیـصحت و ار  لاعتم  قلاـخ  يدونـشخ  هچ  نآ  زج  یکـالم  چـیه  هک  میزوماـیب  نارگید  هب  دـیاب  مییاـمن و  یفّرعم  فلتخم  دارفا  يارب 
درادن و دوجو  تخاس ، دنهاوخ  رقتسم  ناهج  رد  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  یماظن  ّتیلوبقم  ّتیعورـشم و  يارب  دنک ، یم  نیمـضت 

.تسین نآ  ّتیناقح  رایعم  يودهم ، تموکح  ندوب  کیتارکومد  اذل 

يرادـنید هب  یگرزب  تمدـخ  مینک ، میهفت  نییبت و  یبوخ  هب  ناناملـسم ) زا   ) نایعیـش ریغ  نایعیـش و  يارب  ار  هشیدـنا  نیا  میناوتب  رگا 
دیاب دنتسه ، ّتیودهم  هشیدنا  اب  ییانـشآ  هعلاطم و  لاح  رد  مالـسا  نییآ  زا  جراخ  هک  یناسک  هب  تبـسن  هّتبلا  .میا  هدومن  اهنآ  مومع 

اب جـیردت و  هب  هکلب  مینکن ، حرطم  اهنآ  يارب  تسه ، ناـم  یعیـش  تاداـقتعا  رد  هچ  نآ  همه  رما ، يادـتبا  زا  مینک و  طاـیتحا  يردـق 
تّحـص تسا و  بلطم  کی  حیحـص ، تاداقتعا  هئارا  لاحره ، هب  .مییامن  هئارا  مارآ  مارآ  ار  نید  قیاقح  نانآ ، ياه  ّتیفرظ  تیاـعر 

، دـنک یم  دـّیقم  دودـحم و  حیحـص ، بلاطم  حرط  هئارا و  رد  ار  ام  هک  یتاظحالم  تیاـعر  دـیابن  .رگید  یبلطم  تاداـقتعا ، نآ  دوخ 
.دوش یّقلت  بلاطم  نآ  دوخ  مقس  تّحص و  يارب  يرایعم 

رایعم اهنت  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ادخ و  هب  دقتعم  هعیش  کی  يارب  .دریگن  تروص  طلخ  نیا  ات  میشاب  بقارم  دیاب  مه  یلعف  ثحب  رد 
هن ندوـب و  کـیتارکومد  هـن  .تـسا  دـنوادخ  يدونـشخ  اـضر و  اـب  نآ  تقباـطم  یناـهج ، لدـع  تموـکح  ّتیلوـبقم  ّتیعورـشم و 

، تقیقح نیا  هزادنا  هچ  هب  یطیارـش و  هچ  رد  اجک و  هک  نیا  لاح ، .دشاب  یمن  يدب  ای  یبوخ  رایعم  کی  چـیه  ندوبن ، کیتارکومد 
.تسا يرگید  ثحب  ریخ ، ای  تسه  حرط  لباق 

روهظ طرش  شیپ  هئارا  رد  یمالک  - یلقن هّیرظن  کی 

روهظ طرش  شیپ  داسف » یلومش  ناهج  يریگارف و  : » دندقتعم هک  هداد  رارق  یناسک  هّیرظن  لباقم  رد  ار  دوخ  ثحب  هّیرظن ، نیا  حاّرط 
ات تسا و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

362 ص :

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 376 

http://www.ghaemiyeh.com


و روهظ » نامز  فیصوت   » نیب لطاب ، هشیدنا  نیا  ّدر  رد  ناشیا  .درک  دنهاوخن  روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوشن ، متـس  ملظ و  زا  رپ  ناهج 
الماـک ثحب  نیا  .ار  یمود  هن  دـناد  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  لولدـم  ار  یلّوا  هدوـمن و  کـیکفت  روـهظ » طرـش  شیپ  »

اّما .مینیب  یمن  نآ  دّدـجم  حیـضوت  هب  يزاین  نونکا  میا ، هدرک  حرطم  هتـشذگ  نیوانع  لیذ  رد  نوچ  هک  تسا  لوبق  دروم  حـیحص و 
: دیوگ یم  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هّیرظن 

.تسا حالف  حالص و  تمس  هب  نآ  تکرح  هعماج و  رییغت  روهظ ، طرش  شیپ  هک  هدش  حیرصت  یثیدح  نوتم  رد 

: دنک یم  لقن  نومضم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یتیاور  دوخ ، هّیرظن  تابثا  يارب  هدنسیون 

؟ ددرگ داش  ام  لد  ات  دـتفا  یم  قافّتا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  تقو  هچ  هک  دـسرپ  یم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یـسک 
وزارت نامز  و  یتفـص ، شیم  نامز  یتفـص ، گرگ  نامز  هرود ؛ هس  هب  ار  خـیرات  هدـنزومآ ، تیاـکح  کـی  ناـیب  بلاـق  رد  ترـضح 

.دراد دوجو  روهظ  ناکما  اه ، هرود  نیا  زا  کی  مادک  رد  هک  دزاس  یم  نشور  هدرک و  میسقت 

ردـپ شناد  زا  يا  هرهب  اذـل  دوب و  تبغر  یب  وا  لضف  شناد و  هب  تبـسن  هک  تشاد  يدـنزرف  يا ، هنازرف  ملاع  هک  تسا  نیا  تیاکح 
تفگ دوخ  دـنزرف  هب  گرم  ماگنه  هنازرف ، ملاع  .دوب  هدرب  ناوارف  ياه  هرهب  وا  شناد  زا  هک  تشاد  يا  هیاسمه  لباقم  رد  .دوب  هدربن 
یباوخ هاشداپ  یتّدـم ، زا  سپ  .هاوخب  کمک  هیاـسمه  درم  نیا  زا  يدـش  ور  هبور  لکـشم  اـب  دـندرک و  عوجر  وت  هب  نم  زا  سپ  رگا 
هیاسمه .دومن  یهاوخرظن  يو  زا  درک و  هعجارم  هیاـسمه  هب  وا  .درک  راـضحا  ار  هنازرف  ملاـع  دـنزرف  دوخ  باوخ  ریبعت  يارب  دـید و 

ملاع دنزرف  .هدب  زین  ارم  مهـس  یتفرگ  ار  شاداپ  یتقو  یلو  تسا ، گرگ  نامز  نونکا  هک  وگب  هاشداپ  باوخ  ریبعت  رد  تفگ : هنازرف 
.درکن لمع  هیاسمه  اب  دوخ  هدعو  هب  تماهش  لامک  اب  اّما  تفرگ ، یبوخ  شاداپ  وا ، باوخ  ریبعت  زا  سپ  تفر و  هاشداپ  دزن 

نونکا وگب  تفگ : وا  هب  هیاسمه  .تفر  هیاسمه  دزن  تلاجخ  یهاوخرذع و  اب  ملاع  دـنزرف  .دـش  رارکت  نایرج  هرابود  یتّدـم  زا  سپ 
هب شاداپ  نتفرگ  زا  سپ  ملاع  دنزرف  .نکن . . .  شومارف  شاداپ  زا  ارم  مهس  راب  نیا  یلو  .تسا  شیم  نامز 
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.دومن یشوپ  مشچ  راک  نیا  زا  هرخالاب  یلو  هن ؟ ای  دهدب  ار  هیاسمه  مهس  ایآ  دنک  هچ  هک  داتفا  دیدرت 

هب تفگ : وا  هب  زین  هنازرف  هیاسمه  .دنک  لمع  دوخ  هدعو  هب  راب  نیا  هک  داد  لوق  ملاع  دـنزرف  دـش ، رارکت  هّیـضق  موس  راب  يارب  یتقو 
هیاسمه .درک  میدـقت  ار  وا  مهـس  تفر و  هیاسمه  دزن  اروف  شاداپ  نتفرگ  زا  سپ  ملاع  دـنزرف  .تسا  وزارت  نامز  نونکا  وگب  هاـشداپ 

دوخ نامز  دـنزرف  وت  یلو  متـشادن  لام  نیا  هب  یتشاد  مشچ  زین  زاغآ  زا  نم  تفگ : وا  هب  .دراد  یّمهم  رایـسب  مالک  اج  نیا  رد  هنازرف 
یلو دـهاوخ  یم  شلد  هک  دوب  شیم  نامز  مود  نامز  .يدرک  تراغ  ارم  ّقح  گرگ  نوچ  وت  دوب و  گرگ  نامز  لّوا  ناـمز  .یتسه 

هدـعو هب  وت  دوب و  وزارت  نامز  موس  ناـمز  اـّما  .يدرکن و  لـمع  یلو  یهدـب  ارم  ّقح  هک  تساوخ  یم  تلد  مه  وت  دـنک ، یمن  لـمع 
(1) .وت نآ  زا  شاداپ  همه  .يدرک  لمع  تدوخ 

: تسا نینچ  هدومن  ثیدح  نیا  زا  هدنسیون  هک  یطابنتسا 

شیم  » هرود رد  دش ، بصغ  تماما  ّقح  یتفص » گرگ   » هرود رد  هک  دیامرفب  دهاوخ  یم  تیاکح  نیا  نایب  اب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دنهاوخ ار  ام  ّقح  مدرم  تسا ، تلادع »  » هرود هک  موس  هرود  دنرادن و  ار  نآ  لاح  یلو  دنهدب  ار  ام  ّقح  دـنهاوخ  یم  مدرم  یتفص »

نامز دـننک ، رییغت  مدرم  رگا  .دـنا  مدرم  هناگ ، هس  ياه  هرود  نیا  روحم  رادـم و  .دـنا  تماما  خـیرات  هناگ  هس  ياه  هرود  اه  نیا  داد !
تلادع تّما  تلادع ، ماما  .تسا  مدرم  یهاوخ  تلادـع  روهظ  طرـش  شیپ  فیرـش ، ثیدـح  نیا  ساسارب  .دیـسر  دـهاوخ  ارف  روهظ 

تلود دساف ، مدرم  .دریذپ  یمن  ار  تلادع  ماما  دـساف ، هعماج  .دـهاوخ  یم  ریذـپ  تلادـع  هعماج  تلادـع ، تلود  .دـهاوخ  یم  هاوخ 
.دندرکن لّمحت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دننک ؛ یمن  لّمحت  ار  تلادع 

طرـش شیپ  نیاربانب  .تشاد  دهاوخ  ناماما  رگید  نوچ  یماجرف  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دهد ، يور  دساف  هعماج  رد  روهظ  رگا 
هیلع يدهم  ترضح  روهظ  هنیمز  ات  دوش  لیدبت  تلادع  نامتفگ  هب  دیاب  يرشب  هعماج  نامتفگ  .تسا  یهاوخ  تلادع  هعسوت  روهظ ،

.3(2) .ددرگ مهارف  مالّسلا 

364 ص :
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مالّـسلا هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  نرق  هدزاود  زار  هک  دـشک  یم  شیپ  ار  ثحب  نیا  دوخ ، هّیرظن  میکحت  دـییأت و  يارب  سپـس  هدنـسیون 
دوش یم  دـقتعم  ساسا  نیمه  رب  .تسا  هدوبن  دنـسرب ، یهاوخ » تلادـع   » هب مک  مک  مدرم  ینالوط ، تّدـم  نیا  رد  هک  نیا  زج  يزیچ 
یم .درادـن  تسا ، هدـیمان  لیمحت » يارب  گنج   » ناشیا هچ  نآ  هب  يزاـین  ناـیناهج  رب  هطلـس  يارب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک 

: دیوگ

یمن ینالوط  تبیغ  نیا  هب  يزاین  رگید  دوش ، ماجنا  هدـننک  لیمحت  ياهدربن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّتیمکاح  يارب  هک  تساـنب  رگا 
تبیغ نرق  هدزاود  دودـح  زار  سپ  .ددرگ  رقتـسم  ترـضح  تموکح  دوـش و  زاـغآ  تسناوـت  یم  اـهدربن  نیا  زاـغآ  ناـمه  زا  دوـب ؛
بیاغ لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتـشادن  ّنس  لاس  جنپ  زا  شیب  تماما  زاغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوش  هتفگ  دیاش  تسیچ ؟
تبیغ لـیلد  ّنس  یمک  رگا  .دـشاب  تبیغ  نرق  هدزاود  يارب  ینـالقع  هیجوـت  دـناوت  یمن  ّنس  یمک  هک  تسا  نشور  اـّما  .تسا  هدـش 

.دوب یفاک  ّنس  لیمکت  يارب  تبیغ  ههد  دنچ  ددرگ ، اپرب  ترضح  تموکح  گنج  هلیسو  هب  تسانب  رگا  تسا و 

مالّـسلا و هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشن  هناخ  .تسا  هدرکن  لیمحت  مدرم  رب  دـیدهت  تنوشخ و  اب  ار  دوخ  هاگ  چـیه  تماما ، تلود  . . . 
(1) .تسا تقیقح  نیا  نشور  لیلد  مالّسلا  مهیلع  ناموصعم  ياوزنا 

.میزادرپ یم  مادکره  یسررب  هب  کی  کی  ام  هک  تسا  هدش  حرطم  اعّدم  دنچ  هّیرظن  نیا  رد 

ثیداحا رد  روهظ  طرش  شیپ  ندشن  نییعت 

تمـس هب  نآ  تکرح  هعماج و  رییغت  روهظ ، طرـش  شیپ  هک  هدـش  حیرـصت  یثیدـح  نوتم  رد  : » دـنا هتفگ  هک  تسا  نیا  اعّدـم  نیلوا 
اهنت .درک  یم  حرطم  دوخ  ياعّدـم  لیلد  ناونع  هب  ار  تاحیرـصت  نیا  زا  یکی  لقاّدـح  هدنـسیون  شاـک  يا  تسا . » حـالف  حـالص و 
هیلع رقاب  ماما  دوصقم  هک  تسا  لیثمت  کی  ثیدح ، ّلک  .درادن  ناشیا  دوصقم  رد  یحیرصت  چیه  هدروآ ، لیلد  ناونع  هب  هک  یتیاور 

یعطق 4. تروص  هب  لیثمت  نیا  زا  مالّسلا 
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لولدم اه  تشادرب  نیا  زا  کی  چیه  .دـشاب  هتـشاد  یتشادرب  لیثمت  نیا  زا  دوخ  هدـیقع  ساسارب  تسا  نکمم  سکره  .تسین  نشور 
یم انعم  نآ  رد  ّصن »  » ار نآ  دـنک ، تلالد  ییانعم  رب  حیرـص  روط  هب  ظـفل  رگا  ثیدـحلا  ملع  حالطـصا  رد  .تسین  ثیدـح  حـیرص 

.تسین لمح  لباق  يرگید  يانعم  چیه  رب  نآ  زا  ریغ  دـنک و  یم  تلالد  انعم  کی  هب  اهنت  هک  دوش  یم  قالطا  یلیلد  هب  ّصن »  » .دـنمان
حالص يوس  هب  نآ  تکرح  هعماج و  رییغت  روهظ ، طرش  شیپ  هک  هدش  حیرصت  ثیدح ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  هدنسیون  ياعّدا  لاح ،
طرـش شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اـیآ  تسا ؟ هتفرگ  تروص  یحیرـصت  نینچ  ثیدـح  نیا  ياـجک  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  .تسا 

؟ دنا هتفگ  نخس  روهظ 

رد ایآ  اّما  .تسین  ّصن »  » ثیدـحلا ملع  ریبعت  هب  درادـن و  تحارـص  هدنـسیون  رظندروم  يانعم  رد  ترـضح  شیامرف  هک  تسا  نشور 
؟(1) دراد روهظ »  » انعم نیا 

نیا دـهاش  .تسین  نینچ  دـیآ  یم  رظن  هب  دراد ؟ روهظ  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  طرـش  شیپ  نایب  رد  ثحب ، دروم  ثیدـح  اـیآ 
: دنا هدومرف  هداد و  حیجرت  ثیدح  نیا  دروم  رد  یسلجم  همّالع  موحرم  هک  تسا  ییانعم  تواضق ،

لاؤس يوار  دوصقم ،  ) وت رگا  سپ  .تسین  نامیپ  دـهع و  هب  افو  ناـمز  ناـمز ، نیا  هک  تسا  نآ  تیاـکح  نیا  ناـیب  زا  دوصقم  دـیاش 
نیا يراذـگ و  یم  نایم  رد  دوخ  ینید )  ) ناردارب نایانـشآ و  اب  یـسانشب ، ار  رما  روهظ  نامز  تسا ) مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدـننک 

هب نوچ  درادن ؛ هدیاف  ییامن ، یم  نامتک  ار  نآ  هک  ینک  دهع  رگا  دماجنا و  یم  یگرزب  هدـسفم  هب  دوش و  یم  شخپ  مدرم  نیب  ربخ 
(2) .تسا هدشن  وزارت ) « ) نازیم  » نامز زونه  هک  ارچ  ینک  یمن  افو  دوخ  دهع 

حیجرت یلامتحا ، رگید  یناعم  رب  ار  نایب  نیا  یلو  دنا ، هدرکن  ثیدح  يانعم  دروم  رد  یعطاق  رظنراهظا  چیه  یـسلجم  همّالع  موحرم 
.دشاب 9. یم  لطاب  تسا ، ناشیا  رظندروم  يانعم  رد  ثیدح  نتشاد  تحارص  هب  لئاق  هک  هدنسیون  لّوا  ياعّدا  سپ  .دنا  هداد 

366 ص :
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.دنمان یم  ظفل  نآ  يرهاظ »  » يانعم ار  حجار  يانعم  نآ 
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هرود هس  هب  تماما  خیرات  يدنب  میسقت  ندوبن  حیحص 

هک دنا  هدرک  نایب  ار  تماما  خیرات  هناگ  هس  ياه  هرود  دوخ ، شیامرف  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  نیا  هدنسیون  رگید  ياعّدم 
.داد دنهاوخ  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّقح  مدرم ، - تسا هدیمان  تلادع »  » هرود ار  نآ  هک  - موس هرود  رد 

رد ترابع  ظفل و  مادـک  دوش ؟ یم  طابنتـسا  تماما  خـیرات  فلتخم  ياه  هرود  ثیدـح ، نیا  ياجک  زا  ـالّوا  هک  تسا  نیا  اـم  نخس 
زا هجو  چیه  هب  ییانعم  نینچ  هک  دوش  یم  نشور  ثیدح  نتم  رد  ّتقد  اب  دنک ؟ یم  تلالد  تماما  خیرات  ندوب  هرود  هس  رب  ثیدـح 

.تسین يرگید  زیچ  دنا ، هداد  تبسن  ثیدح  هب  لیلد  نودب  ار  نآ  هک  یناسحتسا  زج  دوش و  یمن  طابنتسا  ثیدح 

اب - فلتخم هرود  هس  هب  تماما  خیرات  ندرک  میـسقت  درادن ، ای  دراد  هدنـسیون  ياعّدم  رب  یتلالد  ثیدح ، هک  نیا  زا  رظن  فرـص  ایناث 
ناوت یم  صقن  دروم  کی  نایب  ناونع  هب  دنا ؟ هدرک  هئارا  میـسقت  نیا  يارب  یلیلد  ایآ  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا  - صاخ يراذـگ  مان  نیا 

نآ لاح  یلو  دنهدب  ار  ام  ّقح  دنهاوخ  یم  مدرم  ، » نآ رد  هک  هدش  یعّدـم  هدـیمان و  یتفـص » شیم   » هرود ناشیا  هک  هچ  نآ  تفگ :
؟ تسا هرود  مادک  دنرادن »! ار 

ساّبعلا ینب  تموکح  نارود  رد  ایآ  دنا ؟ هتشادن  ار  نآ  لاح  یلو  دنهدب  ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ّقح  دنا  هتـساوخ  مدرم  ینامز  هچ  رد 
ات مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  نامز  ینعی   ) هعیش ماما  هدزای  تماما  نارود  رخاوا  رد  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  تسا ؟ هدوب  نینچ 

مالّسلا مهیلع  هّمئا  تارـضح  ّقح  رد  ار  اه  يریگ  تخـس  نیرتدب  ساّبعلا  ینب  راکمتـس  نامکاح  مالّـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
ایآ دنداد ، یم  ناشن  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هب  تبـسن  يرتمک  لابقا  هّیما  ینب  نارود  رخاوا  اب  هسیاقم  رد  زین  مدرم  دندرک و  یم  لامعا 
رقاب ماما  نامز  اب  هسیاقم  رد  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  مدرم  یمومع  لابقتسا  هک  یلاح  رد  دمان  یم  یتفـص » شیم   » هرود ار  ینامز  نینچ 

؟ دوب رتمک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مالّسلا و  هیلع 

تقیقح میهاوخب  رگا  تسین و  اهضرف  شیپ  يرسکی  لوبق  ساسارب  ناسحتسا  کی  زج  يزیچ  مه  يدنب  میـسقت  نیا  هک  تسا  نشور 
بصغ يادتبا  نامه  زا  .دنا  هدوب  اهتروص  همه  هب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  تماما  نارود  رد  مدرم  هک  مینک  حیرصت  دیاب  مییوگب ، ار 
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یم یتفص » شیم   » اب هک  دندوب  مه  یناسک  نامز ، نامه  رد  دندوبر و  ار  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ّقح  یتفص » گرگ   » اب یناسک  تفالخ ،
اب ار  شیوخ  ماـما  ّقح  مه  یناـسک  زین  دـندیزرو و  یلهاـک  یلبنت و  رما ، نیا  رد  یلو  دـنهدب ، ار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ّقـح  دنتـساوخ 

.میا هدوب  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ناقفاوم  نافلاخم و  نایم  رد  هورگ  هس  ره  دوجو  دهاش  مه  دعب  ياه  هرود  رد  .دندومن  ادا  تعاجش 

مدرم هناگ ، هس  ياه  هرود  نیا  روحم  رادم و  هک : تفگ  ناوت  یمن  دوش ، میسقت  هرود  هس  نیا  هب  تماما  خیرات  هک  نیا  ضرف  هب  اثلاث 
: تسا نینچ  ثیدح  ینایاپ  تارابع  .تسانعم  نیا  سکع  دوش ، یم  هدافتسا  ثیدح  رهاظ  زا  هچ  نآ  .دنا 

َناک و  .َتنأ . .  َِکلذَـک  و  .ِشبَکلا . .  َنامَز  َناک  َِیناثلا  َنامَزلا  ّنِا  ِبائِذـلا و  َنِم  َتنُک  َّکنإ  ِبئِذـلا و  َنامَز  َناک  َلّوـألا  َناـمَزلا  ّنِا 
(1) .ِءافَولا یلع  هیف  َتنُک  ِنازیملا و  َنامَز  اذه 

قباطم دشاب ، ینامز  هچ  رد  هک  نیا  هب  هتـسب  سک  ره  هک  تسانعم  نیا  يایوگ  هدروآ ، تارابع  نیا  زا  هدنـسیون  دوخ  هک  يا  همجرت 
.دنک یم  لمع  دنفسوگ  نوچمه  الومعم  تسا ، هدوب   (2)« شبک  » نامز رد  هک  یـسک  الثم  .دنک  یم  لمع  نامز  نآ  رد  بلاغ  لاور 

هدافتـسا ثیدح  ترابع  رهاظ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  .تسوا  لمع  هوحن  هب  هدـنهد  تهج  دـشاب ، ینامز  هچ  رد  ناسنا  هک  نیا  ینعی 
یم نّیعم  ار  یناـمز  ره  ّتیـصوصخ  هک  تسا  مدرم  درکلمع  نیا  دـیوگ : یم  هدومن و  اـعّدا  ار  اـنعم  نیا  سکع  هدنـسیون ، .دوش  یم 

حرطم ثیدح  ترابع  زا  لقتسم  ار  اعّدا  نیا  ناشیا  رگا  دنتـسه .» مدرم  هناگ ، هس  ياه  هرود  روحم  رادم و  : » شدوخ ریبعت  هب  دنک و 
یلاح رد  .دنک  هدافتسا  ثیدح  زا  ار  انعم  نیا  هک  دراد  رارصا  هدنسیون  اّما  .دشاب  یـسررب  دقن و  ّلحم  دوخ  ياج  رد  دناوت  یم  دنک ،

 . .دوش یم  تشادرب  نآ  زا  دوصقم  نیا  سکع  تسرد ، ثیدح ، ترابع  میشاب و  ام  رگا  هک 
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تلادع هب  اهنآ  لمع  هن  تسا و  روهظ  مزال  طرش  مدرم ، یهاوخ  تلادع  هن 

ناماما رگید  نوچ  یماجرف  زین  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دهد ، يور  دساف  هعماج  رد  روهظ  رگا  : » هک تسا  نیا  هدنسیون  موس  ياعّدم 
شیپ فیرـش ، ثیدح  نیا  ساسارب  : » دیوگ یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  هب  الّوا  هدنـسیون  لالدتـسا  تشاد .» دـهاوخ 

: هک نیا  و  لّوا ) همّدقم   ) دهاوخ یم  ریذپ  تلادع  هعماج  تلادع ، تلود  هک  نیا  زا  ایناث  تسا . » مدرم  یهاوخ  تلادـع  روهظ ، طرش 
دـساف هک  دریذپ  یم  ار  تلادع  یتروص  رد  اهنت  هعماج  هک : تسا  هتفرگ  هجیتن  مود ، ) همّدقم   ) دریذپ یمن  ار  تلادـع  دـساف ، هعماج 

.دشابن

یمن نخس  مدرم  ندوب  هاوخ » تلادع   » زا هجو  چیه  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  هک  تفگ  دیاب  هدنـسیون  یلقن  داهـشتسا  هرابرد 
یم لمع  دوخ  هدعو  هب  الثم  دننک و  یم  راتفر  لدع  قباطم  زین  مدرم  تلادع ، )  ) نازیم نامز  رد  هک  تسا  نیا  ناشیا  شیامرف  .دیوگ 

.درادن مدرم  یهاوخ » تلادع   » هب یطبر  انعم  نیا  .دنیامن 

.تسا داریا  لاکشا و  ّلحم  القع  همّدقم  ودره  هک  هدش  لیکشت  هجیتن  کی  همّدقم و  ود  زا  هدنسیون  یلقع  لالدتسا  اّما 

هعماج هک  نیا  رب  درادن  دوجو  یلقن  یلقع و  ترورـض  چـیه  هک  دوب  نیا  نآ  دـش و  حرطم  هتـشذگ  ثحابم  رد  لّوا  همّدـقم  لاکـشا 
نینچ دوجو  ترضح  نآ  يزوریپ  طرش  دشاب و  یهلا  ربهر  کی  هنشت  تلادع و  ناهاوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  شیپ 
نینچ تاـبثا  ماـقم  رد  هک  یتاـّیرظن  عون  دـقن  اـب  هارمه  ار  بلطم  نیا  .تسین  روهظ  زا  شیپ  ناـشیا  شریذـپ  يارب  یمومع  یگداـمآ 

.تسین ثحابم  رارکت  هب  یجایتحا  میدومن و  حرطم  لیصفت  هب  دوب ، يا  هّیرظن 

همه اب  اعّدا  نیا  .تسا  هعماج  ندوبن  دساف  تلادع ، شریذپ  طرـش  دیوگ : یم  هک  تسا  دیدج  ياعّدا  نخـس و  کی  مود ، همّدقم  اّما 
دـساف مه  رگا  هعماج  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  یم  امومع  هچ  نآ  .تسا  توافتم  دوش ، یم  هتفگ  عوضوم  نیا  رد  ـالومعم  هک  یناـنخس 

، دـندرگ یهلا  یجنم  کی  روهظ  هنـشت  دـنوش و  تلادـع  ناهاوخ  نآ  دارفا  هک  نیمه  دـشاب ) هتـشاد  جاور  نآ  رد  داسف  ینعی   ) دـشاب
بیترت نیا  اب  .دنک  یم  تیافک 
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هدش یعّدم  هتشاذگ و  رتارف  هلحرم  نیا  زا  ار  اپ  روکذم  هدنسیون  اّما  .دنا  هتسناد  ترـضح  روهظ  مزال  طرـش  ار  ندوب » هاوخ  تلادع  »
نیا قّقحت  دشاب ) هتـشادن  جاور  لقاال  ای   ) دشابن نآ  رد  داسف  رگید  هک  دسرب  يّدح  هب  هعماج  دیاب  .تسین  یفاک  یهاوخ  تلادـع  هک 
یّقلت روهظ  يارب  مزال  طرش  داسف ، ندش  نک  هشیر  یلبق  ضرف  رد  .دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  يارب  مزال  طرـش  تلاح ،

( ، دص رددص  لماک و  روط  هب  هن  یمومع  يرثکا و  تروص  هب  دنچره   ) داسف زا  هعماج  ندـش  كاپ  هاگدـید ، نیا  رد  یلو  دـش  یمن 
، دـننک یمن  لّمحت  ار  تلادـع  تلود  دـساف ، مدرم  : » دـیوگ یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـش  ناونع  روهظ  يارب  مزال  طرش 

 . . .« .دندرکن لّمحت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگ  نامه 

، دـنک یم  در  ار  بلطم  نیا  عطاق ، حیرـص و  روط  هب  یلقن  ّهلدا  الّوا  هک : تسا  نیا  دوش ، یم  دراو  دـیدج  ياعّدا  نیا  هب  هک  یلاکـشا 
ار اهنآ  زا  هنومن  کی  ام  و   ) دـنا هتـسناد  روج  ملظ و  زا  رپ  ار  نیمز  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هک  يا  ّهلدا  نامه 

فیـصوت نیا  لاحره  هب  اّما  دنا . ) هدرک  ار  روهظ  نامز  فیـصوت  هکلب   ) دـنا هدومنن  نایب  ار  روهظ  طرـش  هک  دـنچره  میدرک ، ) لقن 
هیلع يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ناهج  اتقیقح  رگا  .تسردان  غورد و  فیـصوت  کی  هن  تسا  حیحـص  یعقاو و  فیـصوت  کـی 

بلطم ود  نیا  ددنبرب ؟ تخر  هعماج  زا  داسف  روهظ ، زا  لبق  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  دشاب ، روج  ملظ و  زا  رپ  مالّـسلا 
دـساف هعماـج  روهظ ، زا  شیپ  هک  نیا  مه  دـشاب و  داـسف  ملظ و  زا  رپ  روـهظ ، زا  شیپ  ناـهج  هک  نیا  مه  دـنراگزاس : مهاـب  هنوـگچ 

؟ تسین ضقانت  نیا  ایآ  دشابن ؟

( . دوش ّتقد   ) دنتـسین روهظ  طرـش  مادـک  چـیه  داسف ، زا  هعماج  ندـش  یلاخ  هن  داسف و  زا  ناـهج  ندـش  رپ  هن  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو 
دناوت یمن  سک  چـیه  -و  مییوگ یمن  اـم  .تسا  یمود  رد  شلاکـشا  یلو  هدرک ، حرطم  ار  نآ  دوخ  دراد و  لوـبق  ار  یلّوا  هدنـسیون ،
دیاـب لدـع  ّقح و  لـها  هکلب  تسین ، نینچ  زگره  .تسا  یبولطم  رما  ترـضح ، روهظ  زا  شیپ  هعماـج  ندوب  دـساف  هک  - دوش یعّدـم 

هفیظو و نییعت  اج  نیا  رد  ام  ثحب  اّما  .ددرگ  كاپ  داسف  زا  هعماج  ناکما ، ّدح  ات  هک  دنهد  ماجنا  ار  دوخ  هبناج  همه  شالت 
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نیلّوا .ریخ  ای  تسا  داسف  زا  هعماج  یکاپ  مالّسلا ، هیلع  رـصع  ماما  روهظ  طرـش  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  .تسین  فیلکت  صیخـشت 
.تسین راگزاس  یلقن  ّهلدا  اب  اعّدم  نیا  هک  تسا  نیا  ام  خساپ 

دارفا تشاد ، جاور  يا  هعماج  رد  داسف  رگا  هک  مینک  مکح  میناوت  یمن  القع  ام  .تسین  حیحـص  نخـس  نیا  مه  یلقع  تهج  زا  اـیناث 
هنشت ناهاوخ و  هناقاتـشم  هک  دنیآ  هوتـس  هب  داسف  ملظ و  زا  نانچ  هعماج  داحآ  تسا  نکمم  .تفریذپ  دنهاوخن  ار  تلادع  هعماج  نآ 
همزال تسا و  لوقعم  الماک  ضرف  نیا  .دنـشاب  هعماج  زا  داسف  ملظ و  زادنارب  تلادـع و  يرجم  دـنناوتن  ناشدوخ  اّما  دـنوش ، تلادـع 
هوالع .دنشاب  دصاقم  نیا  يارجا  هب  رداق  مه  ناشدوخ  هک  تسین  نیا  دنشاب ، داسف  زا  یکاپ  ناهاوخ  تلادع و  هنـشت  یناسک  هک  نیا 

هب ار  مدرم  زا  يرایـسب  لّوا ، مدق  رد  ناشروهظ  اب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تشذـگ - طوسبم  روط  هب  البق  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب  - نیا رب 
یموزل چیه  نیاربانب  تسا و  یبلط  تلادع  اعطق  اهناسنا ، لوقع  ندـش  لماک  راثآ  زا  یکی  .دومن  دـنهاوخ  تلادـع  هنـشت  دوخ  تسد 

.دنشاب تلادع  لها  ای  هاوخ و  تلادع  یهلا ، موصعم  ربهر  نیا  روهظ  زا  شیپ  مدرم  مومع  هک  درادن 

توافتم الماک  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  ّتیعـضو  اب  تهج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ماـیق  هک  دوشن  شومارف  مه  هتکن  نیا 
چیه اهنآ  .دنا  هتشادن  نیمز ، رد  ادخ  تّجح  نیرخآ  یهلا  تلاسر  هب  هیبش  یتّیرومأم  ّتیلوؤسم و  هتشذگ  ناماما  زا  کی  چیه  .تسا 
یلع ار  دوخ  همانرب  دراد ، یتّیرومأم  نینچ  هک  یـسک  .دنیادزب  داسف  ملظ و  زا  ار  نیمز  هرهچ  لماک ، روط  هب  دنا  هتـشادن  هفیظو  مادک 

: دومرف شفصو  رد  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  همانرب  نامه  نیا  درب و  دهاوخ  شیپ  نادساف  ناکرشم و  نارفاک و  تهارک  مغر 

(1)  . َنوُِرفاْکلَا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهّللَا  َو 

.دنشاب 8. هتشاد  تهارک  راک  نیا  زا  نارفاک  هک  دنچره  دنادرگ  یم  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  و 
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یم مهارف  تلادع  تلود  شریذپ  يارب  هنیمز  دوش ، لیدبت  تلادع  نامتفگ  هب  يرشب  هعماج  نامتفگ  رگا  دنچره  هک  نیا  رگید  هتکن 
يارب مزال  طرـش  تفگ  ناوت  یمن  اـّما  دنـسر ، یم  دوخ  دوصقم  هب  دـننک ، یم  وگتفگ  یقیقح  تلادـع  قّقحت  زا  هک  یناـسک  دوش و 

.دروآ يور  ینامتفگ  نینچ  هب  ّتیرشب ، هک  تسا  نیا  یناهج ، لدع  تلود  روهظ 

تسین روهظ  يارب  ناهج  مدرم  یگدامآ  تبیغ ، زار 

نرق هدزاود  زار  - دوخ معز  هب  - نآ رد  هدومن و  حرطم  دوخ  نخـس  دـییأت  ناونع  هب  روکذـم  بلطم  هدنـسیون  هک  یبـلطم  هراـبرد  اـّما 
: مییوگب دیاب  دوب ، هدرک  فشک  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ 

یندـش فشک  ناشیا  روهظ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  زار  هک  دـش  هداد  حیـضوت  لیـصفت  هب  باتک  مود  شخب  رد  ـالّوا 
هچ تسین ، ّتلع »  » هملک یحالطصا  يانعم  هب  مادک  چیه  زین  تسا  هدش  رکذ  تبیغ  ّتلع  ناونع  هب  یلقن  ّهلدا  رد  هک  هچ  نآ  تسین و 

.درادن نآ  تابثا  يارب  مه  یلقن  لیلد  چیه  هدرک و  حرطم  دوخ  یصخش  ناسحتسا  اب  هدنسیون  هک  يرما  نیا  هب  دسر 

هیلع نامز  ماـما  روهظ  طرـش  اـهنآ  یهاوخ  تلادـع  مدرم و  یمومع  یگداـمآ  هک  میا  هدرک  تاـبثا  یلقن  یلقع و  ّهلدا  اـب  نوچ  اـیناث 
.دشاب ناهج  مدرم  یبلط  تلادع  یگدامآ و  داجیا  ترضح ، نآ  ینالوط  تبیغ  هجیتن  هک  درادن  یترورض  چیه  سپ  تسین ، مالّسلا 

، کیره اهنآ  هک  میداد  حیـضوت  هتـشذگ  شخب  رد  مالّـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هریـس  هراـبرد  اـثلاث 
چیه زین  دنا  هدومرف  نارگید  يارب  هک  هچ  نآ  زا  دـندرک و  یم  لمع  نامه ، هب  دـنا و  هتـشاد  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  صاخ  یتّیـصو 
ماما روهظ  رگید ، فرط  زا  .دیآ  یمن  تسد  هب  - مالّسلا مهیلع  هّمئا  تارـضح  مایق  رد  مدرم  لابقا  شقن  هرابرد  - یّلک هطباض  هدعاق و 

طورشم ناشیا  مایق  هک  تهج  نیا  زا  صوصخ  هب  تسین ، هتشذگ  ناماما  هریـس  اب  هسیاقم  لباق  يدّدعتم  تاهج  زا  مالّـسلا  هیلع  نامز 
ریاس درکلمع  هک  نیا  ضرف  هب  یّتح  اذل  .دشاب  یمن  نایناهج  یمومع  تساوخ  قّقحت  هب  طونم  و 
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.تسین مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  تیارس  لباق  هطباض ، نیا  دشاب ، هدوب  یّصاخ  هطباض  عبات  مالّسلا  مهیلع  هّمئا 

روهظ ندوب  يرایتخا  هّیرظن 

.تسا روهظ » ندوب  يراـیتخا  هّیرظن  ، » نآ هدنـسیون  ریبعت  هب  میزادرپ ، یم  نآ  یـسررب  دـقن و  هب  لـصف  نیا  رد  هک  يا  هّیرظن  نیرخآ 
موس شخب  يادـتبا  زا  هک  روط  نامه  .تسا  هدرک  حرطم  هنیمز  نیا  رد  رگید  نازادرپ  هّیرظن  همه  زا  رتارف  ییاـعّدا  هّیرظن ، نیا  حاّرط 
نانآ مومع  ای  مدرم  زا  یهورگ  یگدامآ  هدیدرگ ، نایب  روهظ  مزال  طیارـش  هئارا  صوصخ  رد  هک  یتاّیرظن  عون  دش ، هظحالم  باتک 

رما هب  ترـضح  دوخ  راک  روهظ ، لصا  هک  نیا  رد  تاّیرظن  نیا  همه  اّما  دـنا ؛ هتـسناد  يرورـض  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  مایق  يارب  ار 
فالخرب - دوش یم  هدـیمهف  شناونع  زا  هک  روط  نامه  روهظ » ندوب  يرایتخا  هّیرظن   » .دـنراد رظن  قاـفّتا  دـشاب ، یم  لاـعتم  دـنوادخ 

: هک دراد  رارصا  هدیقع  نیا  رب  - یلبق ءارآ  همه 

هک ارچ  - دنک یم  هراشا  نآ  هب  ریطلا  قطنم  رد  يروباشین  راّطع  هک  - تسا غرمیـس  اب  غرم  یـس  رادـید  تیاکح  ییوگ  روهظ  تیاکح 
(1) .درک یم  ادیپ  روضح  تسیاب  یم  دوب و  بیاغ  هک  دوب  غرم  یس  تّمه  هدارا و  نیا  تشاد و  روضح  هراومه  غرمیس 

هّلق هب  رفن  یس  طقف  دندرک ، یط  ار  غرمیـس  هب  ندیـسر  زارد  رود و  هار  ناغرم  یمامت  یتقو  تسا ، هدرک  لقن  راّطع  هک  یناتـساد  رد 
: دیوگ یم  اج  نآ  رد  دندیسر ، فاق 

دوب غرمیس  نآ  غرم  یس  نیا  کش  یب  دوز  غرم  یس  نیا  دندرک  رگن  نوچ 

مامت غرم  یس  غرمیس ، دوخ  دوب  مامت  غرمیس  دندید  ار  شیوخ 

(2) مالّسلاو دش  مگ  دیشروخ  رد  هیاس  ماود  یب  رخآ  دنتشگ  وا  وحم 

.2 دیوگ : یم  تسا - هدیمان  هاشداپ  ار  وا  راّطع  هک  - غرمیس هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  لیثمت  اب  هدنسیون 

373 ص :
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تسا نایعیش  تّمه  هدارا و  نیا  .تسا  تسود  روضح  عنام  هک  تسام  هدولآ  سفن  نیا  .تسام  ندیـسر  رظتنم  هوک ، هّلق  رب  ام  هاشداپ 
ملع دادعتـسا و  ّتیناسنا و  دیاب  هک  مییام  نیا  مینک ، روهظ  دیاب  هک  مییام  نیا  .دـنک  رّطعم  دیـشروخ  روضح  يارب  ار  طیحم  دـیاب  هک 
یمن غیرد  شحلاص  ناگدنب  زا  ار  دوخ  تمعن  هاگ  چیه  تسا و  قالطالا » یلع  ضاّیف   » لاعتم دـنوادخ  هنرگو  مینک  افوکـش  ار  دوخ 

درادـن یلعاف  لکـشم  روهظ ، سپ  .تسا  شیوخ  ناتـسود  نایعیـش و  هیاس  رد  همیرک  تلود  روهظ  رظتنم  هناربص  یب  زین  ماما  دـنک و 
(1) .دوش لح  دنتسه ، نایعیش  هک  لباق  بناج  زا  دیاب  لکشم  نیا  دراد و  یلباق  لکشم  هکلب 

راظتنا رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  یعقاو  رظتنم  هکلب  دنرظتنم  هک  دنتـسین  نایعیـش  نیا  دیوگ : یم  روهظ  ندوب  يرایتخا  هّیرظن  . . . 
هکلب دنک  ادیپ  روهظ  دیاب  هک  تسین  ماما  نیا  دـیوگ : یم  هّیرظن  نیا  .دـنرب  یمرـس  هب  اهنآ  ياهدادعتـسا  یمامت  ییافوکـش  نایعیش و 
هنیمز نارای و  نیا  هکلب  دناد  یمن  مالّسلا  هیلع  ماما  ار  یلصا  بیاغ  هّیرظن  نیا  .دنک  روهظ  دیاب  هک  تسا  نایعیـش  تّمه  تردق و  نیا 

(2) .تسین ظافلا  اب  يزاب  تاکن  نیا  .دنتسه  بیاغ  هک  دنروهظ  نازاس 

هدافتـسا شیوخ  هّیرظن  دـییأت  تهج  رد  هدـشن ، نّیعم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  یتقو  تایاور  قباـطم  هک  نیا  زا  هدنـسیون 
: تسا هدومن 

تقو رد  ریخأت  لیجعت و  ثعاب  روهظ  تامّدـقم  قّقحت  رد  ریخأت  لیجعت و  .دراد  روهظ  ياـه  هنیمز  لـماوع و  هب  یگتـسب  روهظ  تقو 
(3) .دنک نییعت  تقو  روهظ  يارب  دیاب  هک  تسا  نایعیش  تّمه  رایتخا و  نیا  .تسا  روهظ 

: دنا هدرک  نایب  تارابع  نیا  اب  ار  هّیرظن  نیا  هیبش  مه  نادنمشیدنا  زا  یخرب 

نآ ما و  هدرک  ار  مدوخ  راک  نم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  ثحب  رد  تاـکن  زا  یکی  دـیاش 
.دینکب ار  ناتدوخ  راک  هک  تسا  [ مدرم  ] امش تبون  الاح  هدامآ ، هدنز و  ما ، هدیرفآ  ار  لماک  يوگلا 

اهراک 1. هّیقب  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  دنوادخ  نایب ، نیا  قبط 

374 ص :

ص32. ش48 ، دوعوم ، همانهام  - 1
ص33. ش 48 ، دوعوم ، همانهام  - 2
ص31. ش 48 ، دوعوم ، همانهام  - 3

ییادیپ زمر  یناهنپ و  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 412زکرم  هحفص 388 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_374_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_374_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9903/AKS BARNAMEH/#content_note_374_3
http://www.ghaemiyeh.com


تحت هک  دـنچره  تسا ، روهظ » ندوب  يرایتخا  هّیرظن   » ياعّدـم نامه  رارکت  راتفگ ، نیا  .میـشخب  قّقحت  ار  روهظ  میهدـب و  ماجنا  ار 
.دنا هدرکن  حرطم  ناونع  نیا 

دقن ار  اهنآ  ّمها  هتشذگ ، ثحابم  رد  نوچ  هک  دنک  یم  رکذ  نآ  تابثا  يارب  ار  يا  ّهلدا  دوخ ، هّیرظن  حرط  زا  سپ  هلاقم  هدنـسیون  اّما 
یم افتکا  دروم  نیا  رد  یـساسا  تقیقح  کـی  داریا  هب  اذـل  .مینیب  یمن  اـهنآ  دـقن  حرط و  هب  يزاـین  اـج  نیا  رد  میا ، هدرک  یـسررب  و 

.مینک

دـیفم و رایـسب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  هب  داقتعا  لـصا  نییبت  رد  زین  هّیرظن و  نیا  فعـض  طاـقن  ندـش  نشور  رد  هک  يا  هتکن 
شخب رد  اج  نیا  ات  ییادـخ . »  » راک کی  مه  تس و  ادـخ »  » راک مه  ترـضح  نآ  روهظ  هک  دـشاب  یم  تقیقح  نیا  تسا ، يرورض 

.میزادرپ یم  ثحب  يدنب  عمج  لیمکت و  هب  نونکا  .میا  هتشاد  عوضوم  ود  ره  هب  یتاراشا  ثحب ، تبسانم  هب  باتک  موس  مود و 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوب  ادخ  راک 

هب مادقا  دنوادخ  نامرف  نذا و  هب  طقف  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  ادخ »  » راک ترضح ، روهظ  هک  نیا  زا  دوصقم 
رد دوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  اج  نیا  رد  .ترـضح  نآ  دوخ  هن  تسا و  مدرم  تسد  هب  هن  نآ  ماجنا  نامز  روهظ و  رما  .دـنیامرف  یم  مایق 

جرف راظتنا  رگید  دوب ، مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  رایتخا  هب  روهظ  رما  رگا  .دوش  هداد  ناشیا  هب  روهظ  هزاجا  ات  دنتـسه  یهلا  نامرف  راظتنا 
رظتنم دنتـسه ، رظتنم  هک  لاح  نیع  رد  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما   (1) .درک یمن  ادـیپ  انعم  ناشیا  دوخ  بناج  زا  جرف  لـیجعت  رد  اـعد  و 

نارظتنم ءزج  دنناوت  یم  ترضح  نآ  هب  تبسن  ناشتفرعم  قمع  هجرد و  اب  بسانتم  زین  مدرم  .دنتـسه  زین  ناشروهظ  يارب  یهلا  نامرف 
یم اعد ، ) ریغ  هچ  اعد و  هچ   ) دنهد یم  ماجنا  - مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  دوخ  هلمج  زا  - ناگدـنب هک  یلامعا  همه  .دـنریگ  رارق  ناشیا 

.زا شیب  دشاب و  ترضح  نآ  روهظ  دروم  رد  دنوادخ  نامرف  رودص  يارب  يا  همّدقم  دناوت 

375 ص :

ار مود  شخب  زا  لصف 2  نارظتنم » كولس   » باتک دیناوت  یم  ناشدوخ  جرف  يارب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ياعد  راظتنا و  هرابرد  - 1
.دییامرف هعلاطم 
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هوالع هب  دراد ، یگتـسب  لاعتم  يادخ  ّتیـشم  هدارا و  هب  اهنت  اهنت و  نآ  تقو  مه  روهظ و  لصا  مه  سپ  .درادـن  نآ  رد  يریثأت  نیا ،
(1) .تسا هتفرگ  تروص  لدتسم  یفاک و  ثحب  روهظ  نامز  ندوب  ریذپءادب »  » هرابرد دوخ  ياج  رد 

ای لیجعت  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  نامز  رد  تسا  نکمم  دنوادخ  ناگدنب ، يرایتخا  لامعا  اب  بسانتم  هک  تسا  نیا  ثحب  هجیتن 
دنا هدرک  رّوصت  یـضعب  .تسا  یهلا  هدارا  طقف  طقف و  نآ  نامز  روهظ و  لصا  هدننک  نییعت  لماع  اهنت  لاحره  هب  یلو  دـیامن ، ریخأت 

روهظ بلاط  هک  دنهد  ناشن  دوخ  لامعا  اب  مدرم  رگا  : » هک نیا  دننام  تسا ، هّیطرـش  هّیـضق  کی  تروص  هب  افرـص  دـنوادخ  هدارا  هک 
، دنوش مهارف  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  یفاک  نارای  رگا  : » هک نیا  ای  و  .درک » دـنهاوخ  روهظ  ترـضح  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما 

.دنتسین لئاق  دنوادخ  يارب  ترضح ، روهظ  رما  رد  یتّیشم  هدارا و  هنوگ  چیه  هّیطرش  يایاضق  نیا  رب  هوالع  نانیا  .دننک » یم  روهظ 

يادـخ تساوخ  دروم  رد  هک  تسا  تسرد  .تسا  یهلا  ّتیـشم  هدارا و  يانعم  زا  حیحـص  مهف  مدـع  لولعم  تسردان ، یّقلت  نیا  اـّما 
تسا نیا  یهلا  هدارا  هک  دوش  رّوصت  دیابن  اّما  میربب ، راک  هب  - دنشاب حیحـص  رگا  هّتبلا  - ار هّیطرـش  يایاضق  زا  یخرب  میناوت  یم  لاعتم 

تاذ يارب  هدارا  عون  ود  هک  دوـش  یم  حرطم  دـنوادخ  ّتیـشم  هدارا و  زا  ثحب  رد  .دـیامن  دادرارق  ار  هّیطرـش  ياـیاضق  يرـسکی  هک 
يرایتخا لاعفا  هب  هک  تسادخ  یهن  ای  رما  نامه  هصالخ  روط  هب  یعیرـشت  هدارا  .ینیوکت  یعیرـشت و  دراد : دوجو  راگدرورپ  سّدقم 

.درادن ناگدنب  رایتخا  هب  یطبر  هک  دنوادخ  داجیا  زا  تسا  ترابع  مه  ینیوکت  هدارا  دریگ و  یم  ّقلعت  ناگدنب 

روهظ نامز  هک : تفگ  ناوت  یم  - مییوگب نخس  قیقد  روط  هب  میهاوخب  رگا  - نآ نامز  مالّسلا و  هیلع  رصع  ماما  روهظ  لصا  دروم  رد 
یم رداص  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  روهظ  ناـمرف  سپـس  دوش ، یم  ریدـقت  نییعت و  لاـعتم  ّقح  ینیوکت  هدارا  هب 
یم ماجنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ار  روهظ  لصا  نیاربانب  .تسا  راگدرورپ  یعیرـشت  هدارا  قادـصم  دوخ ، یهلا  نامرف  رما و  نیا  هک  ددرگ 

 . .دنتسه دنوادخ  هدارا  ضحم  عبات  راک ، نیا  رد  یلو  دنهد ،

376 ص :

.موس شخب  زا  لصف 1  نارظتنم » كولس  : » هب دوش  عوجر  - 1
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مالّـسلا هیلع  ماما  نوچ  دراد و  تلاخد  نّیعم  ّصاخ و  روط  هب  یهلا  هدارا  عون  ودره  ترـضح ، روهظ  تقو  لصا و  رد  بیترت  نیا  هب 
.دوش یم  عقاو  دنوادخ  هدارا  هب  طقف  نآ  نامز  مه  روهظ و  دوخ  مه  مییوگ : یم  اذل  دنشاب ، یم  لاعتم  يادخ  ضحم  عیطم 

نید و میلاـعت  فـالخرب  ّـالک  هدرک ، حرطم  روهظ » ندوب  يراـیتخا  هّیرظن   » هدنـسیون هچ  نآ  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اـب 
کی چیه  دشیدنیب ، لقع  ّتنس و  باتک و  ینابم  رب  دهاوخب  یسک  رگا  .دشاب  یم  لیلد  نودب  ناسحتـسا  هیبشت و  کی  ساسارب  افرص 

ریـس هک  يا  هلـصوحاب  ناگدنناوخ  يارب  هدنـسیون  تارابع  کت  کت  دـقن  یـسررب و  .دریذـپب  دـناوت  یمن  ار  هّیرظن  نآ  تایعّدـم  زا 
.میزادرپ یمن  تارّرکم  رارکت  هب  يروآ  لالم  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  اذل  .درادن  یترورض  دنا ، هدرک  لابند  اج  نیا  ات  ار  باتک  ثحابم 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  روهظ  ندوب  ییادخ 

راک کی  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  هک  مییوگ  یم  یتقو  اّما  .دش  نشور  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوب  ادخ »  » راک اج  نیا  ات 
.میهد یم  حیضوت  ار  ییادخ »  » و يرشب »  » ریبعت ود  ادتبا  انعم  نیا  ندش  نشور  يارب  تسیچ ؟ دوصقم  تسا ، ییادخ » »

.ریخ ای  دیآ  یمرب  وا  یلومعم  یعیبط و  تاناکما  اب  يداع  رشب  زا  اهنآ  ماجنا  ای  دنتسه : عون  ود  دنهد ، یم  ماجنا  اهناسنا  هک  ییاهراک 
یهلا ّصاخ  ياهدادـما  تایانع و  هب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، مود  تلاح  رگا  میمان و  یم  يرـشب »  » ار راک  نآ  دـشاب ، لّوا  تلاح  رگا 

.میمان یم  ییادخ »  » ای یهلا »  » ار راک  نآ  دوش ، ماجنا 

تلاخد وا  شریذـپ  رد  يا  هداعلا  قراخ  رما  دـنک و  ادـیپ  هار  هاگـشناد  هب  دوخ  یعیبط  يداع و  شـالت  اـب  یـسک  رگا  لاـثم  ناونع  هب 
شالت دوجو  اب  - اههاگشناد روکنک  رد  شندش  هتفریذپ  رگا  اّما   (1) .دوش یم  بوسحم  يرشب  راک  کی  هاگشناد ، هب  شدورو  دنکن ،

، . دشاب شردام  ردپ و  ریخ  ياعد  تکرب  هب  لصا  رد  - هداد ماجنا  هک  يرصتخم 

377 ص :

« قیفوت  » نید گنهرف  رد  هک  تسا  لاعتم  يادخ  بناج  زا  یطیارش  داجیا  هب  طونم  راک ، نتفای  قّقحت  مه  يرشب  ياهراک  رد  هّتبلا  - 1
.درادن ثحب  دروم  يانعم  هب  راک  ندوب  يرشب  اب  یتافانم  رما ، نیا  .دوش  یم  هدیمان 
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اّما هدرک ، شـالت  هدیـشک و  تمحز  درف  دوـخ  دـنچره  مود  تروـص  رد  .ددرگ  یم  یّقلت  ییادـخ  یهلا و  راـک  کـی  ّتیقفوـم ، نیا 
، هدـش لوبق  هک  يا  هتـشر  نآ  رد  زگره  دـشاب ، ّرثؤم  شروکنک  هجیتن  رد  اه  شالت  ناـمه  افرـص  دوب  رارق  رگا  هک  دـناد  یم  شدوخ 
: هک دیوگب  وا  هب  یسک  رگا  اذل  .تسا  هدوبن  وا  دوخ  تمحز  لولعم  راک ، هجیتن  هک  تفگ  ناوت  یم  تلاح  نیا  رد  .دش  یمن  هتفریذپ 

یفن لاح ، نیع  رد  اّما  تسا ، عقاو  اب  قباطم  حیحـص و  الماک  نخـس  نیا  دوبن ، » وت  دوخ  راک  مهم ، رایـسب  هتـشر  نیا  رد  ندش  لوبق  »
(. دوش ّتقد   ) دنک یمن  ار  هداد  ماجنا  شدوخ  هک  یلمع  ندوب  يرایتخا 

زا راک  ندوب  يرایتخا  یفن  هک  دنچره  هدنب ، هن  تشاذـگ  دـنوادخ  باسح  هب  دـیاب  ار  راک  هجیتن  ییادـخ ، ياهراک  رد  یّلک  روط  هب 
.دوش یمن  مه  هدنب  نآ 

ربمایپ رب  ردـب ، گـنج  رد  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  رکـشل  هبلغ  زا  سپ  هک  تسا  نآرق  زا  یتاـیآ  رما ، نیا  ياـه  هنومن  نیرتهب  زا  یکی 
: تسا هفیرش  هیآ  نیا  اهنآ  زا  یکی  .دش  لزان  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

(1) .یمَر َهّللَا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  ْمُهَلَتَق َو  َهّللَا  َّنِکل  ْمُهُوُلتْقَت َو  ْمَلَف 

باترپ دنوادخ  هکلب  يدرکن  باترپ  وت  يدومن ، باترپ  هک  یماگنه  نآ  تشک و  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دـیتشکن  ار  ناشیا  امـش  سپ 
.دومن

رد نانمؤم  هک  نیا  اب  تسا ، هدـش  یفن  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ندرک  باـترپ  ناـنمؤم و  زا  نتـشک  هیآ ، نیا  رد 
تسد اب  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نینچمه  .دنتـشک  دوخ  تسد  اب  ار  نمـشد  دندیگنج و  دندش ، ریگرد  ناکرـشم  اب  گنج 
لوسر زا  نانمؤم و  زا  اهراک  نیا  ارچ  دوجو  نیا  اب  .دـندومن  باترپ  نمـشد  يوس  هب  ار  هزیرگنـس  یتشم  يرایتخا  تروص  هب  دوخ و 

، هدـش یفن  نانمؤم  زا  نتـشک  هک  ییاج  .تساهراک  نیا  ندوب  ییادـخ  رد  هتکن  تسا ؟ هدـش  یفن  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
یقیفوت نینچ  رگا  دنتشادن و  ردب  گنج  رد  ار  ناکرشم  نتـشک  تردق  يرـشب ، يداع  ياه  باسح  يور  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

سپ .تسا  هدش  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  هدش و  یفن  اهنآ  زا  نتـشک »  » لیلد نیمه  هب  .دوب  یهلا  یبیغ  ياهدادما  فطل  هب  طقف  دنتفای ،
طّسوت 7. نتشک  لمع  ندوب  يرایتخا  دوجو  اب 
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ار اهنآ  دوخ ، یبیغ  نایرکـشل  اب  دنوادخ  دوبن و  يرـشب  يداع  ياهراک  اب  هسیاقم  لباق  ناشیا  لمع  رثا  نوچ  ردب ، گنج  رد  نانمؤم 
(1) .تسا هدش  یفن  ناناملسم  زا  نتشک  دومرف ، ناکرشم  نتشک  هب  رداق 

.داتفا قافّتا  ردب  گنج  رد  هچ  نآ  هب  تسا  هراشا  لافنا ، هروس  هیآ 17  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندرک  باترپ  نینچمه 
دنداد ترضح  تسد  هب  هزیرگنس  یتشم  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رما  هب  ناشیا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  قباطم 

زا يدایز  هورگ  لمع ، نیمه  رثا  رد  .دندومن  باترپ  ناکرشم  ياهتروص  يوس  هب  ار  اهنآ  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و 
مه نیا  سپ  .درادن  يرثا  نینچ  یلومعم  ياه  باسح  ساسارب  هزیرگنس  دنچ  باترپ  هک  یلاح  رد  دندیسر ، تکاله  هب  نمشد  دارفا 

يداع ياه  باترپ  رد  هک  داد  رارق  ملس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باترپ  نآ  رد  یّصاخ  رثا  دنوادخ  نوچ  دوب ، ییادخ  راک  کی 
اه هزیرگنس  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدش  حیرصت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  لوقنم  ثیدح  رد  .درادن  دوجو  يرثا  نینچ  يرـشب 

نیمه هب   (2) .دندوب هتفای  ّتیرومأم  نانمؤم  هب  ندناسر  يرای  يارب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  دـندرک  یم  یهارمه  هتـشرف  رازه  ار 
هداد تبـسن  دنوادخ  هب  هدـش و  یفن  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لافنا  هروس  هیآ  رد  ندرک ) باترپ   ) یمر هک  تسا  تهج 

.تسا هدش 

هب راک  هجیتن  رثا و  اّما  دراد ، تلاـخد  ـالماک  نآ  رد  مه  وا  راـیتخا  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  دوخ  راـک  رـشب  ییادـخ ، ياـهراک  رد  سپ 
نیا .دمآ  یمن  یپ  رد  يا  هجیتن  رثا و  نینچ  هدعاقلا  یلع  دوب ، يرشب  يداع  تردق  ربانب  طقف  رگا  دیمهف  ناوت  یم  هک  تسا  یتروص 

.میمان یم  ییادخ »  » ار اهنآ  هکلب  میناد ، یمن  يرشب  ياهراک  ار  اهراک  عون  نیا  وا ، رایتخا  رشب و  نتشاد  تلاخد  نیع  رد  هک  تسا 

هتـشذگ ثحابم  ّیط  رد  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب  هک  مینک  قیدـصت  میناوت  یم  دـش ، نشور  راک  کی  ندوب  ییادـخ »  » زا روظنم  هک  لاـح 
کی 6. اعطق  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  دش ، حرطم 
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نآ رد  یهلا  یبیغ  ياهرکـشل  زا  یخرب  هب  ردـب  گـنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  ندوب  یهلا  هراـبرد  ثحب  تبـسانم  هب  هتـشذگ  رد  - 1
.میدرک هراشا  گنج 

ص576. ج2 ، لاصخلا ، - 2
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يداع رشب  چیه  راک  هدومرف ، نالعا  ترضح  نآ  روهظ  یپ  رد  لاعتم ، يادخ  هک  ییاه  هدعو  نآ  قّقحت  .يرشب  هن  تسا  ییادخ  راک 
كراـبم تسد  هب  هک  ار  هچ  نآ  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  رد  دـنوادخ  هک  مینیب  یم  تهج  نیمه  هـب  .تـسین  یعیبـط  یلوـمعم و  لاور  رب 

: هنومن ناونع  هب  .تسا  هداد  تبسن  دوخ  هب  دوش  یم  ماجنا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

يِذَّلَا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلَا  َفَلْخَتِْـسا  اَمَک  ِضْرَْألَا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلَا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ُهّللَا  َدَعَو 
(1)  . . . .ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یضَتِْرا 

نانچ دهد ، تفالخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  ادخ 
سرت و زا  ار  نانآ  دیامرف و  اطع  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياضر  قباطم  يرادنید  ناکما  داد و  تفالخ  ار  ناگتـشذگ  زا ) حلاص  نانمؤم   ) هک

 . . . .دناسرب ّتینما  هب  هتخاس و ) جراخ   ) ساره

هداد تبـسن  لاعتم  يادخ  هب  ّتینما » هب  فوخ  لیدبت   » و هدیدنـسپ » نید  نیکمت   » و نداد ) تفالخ  « ) فالختـسا  » هفیرـش هیآ  نیا  رد 
: نینچمه .دریذپ  یم  ماجنا  ناشیا  نارای  يرای  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  تسد  هب  اهراک  نیا  همه  هک  نیا  اب  هدش ،

(2) .َنوُکِرْشُْملَا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلَا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلَا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلَا  َوُه 

دنچره دـنادرگ ، زوریپ  اـه  نییآ  همه  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  دوخ  لوـسر  هک  تسا  یـسک  نآ  دـنوادخ )  ) وا
.دنشاب هتشاد  تهارک  رما  نیا  زا  ناکرشم 

تـسد هب  هبلغ  نیا  هک  نیا  اب  هدـش ، هداد  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  اتحارـص  اـه  نییآ  همه  رب  مالـسا  نید  يزوریپ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
.دریذپ 9. یم  ماجنا  ناشیا ، نارای  يراکادف  يزیرنوخ و  گنج و  اب  مالّسلا و  هیلع  ماما  سّدقم  دوجو 
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تسین ام  راک  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تضهن  يزوریپ  يارب  يزیر  همانرب 

رگید تسا ، ییادـخ » راک   » کی مه  و  ادـخ » راک   » مه مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یناهج  تضهن  هبلغ  هک  میریذـپب  رگا  بیترت  نیا  اـب 
- يرشب ياه  مایق  اب  سایق  اب  - ترضح نآ  تضهن  ندش  زوریپ  يارب  لیلد  نودب  شیوخ و  بناج  زا  هک  میرامـش  یمن  زاجم  ار  دوخ 

ماما روهظ  زا  شیپ  دـیاب  تسا ، مزال  يرـشب  تضهن  کی  يزوریپ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  همه  هک  میراگنیب  نینچ  مینک و  يزیر  هماـنرب 
.مییامن مهارف  مالّسلا  هیلع  رصع 

کی ناشیا  تضهن  .ام  ياه  ّتیلوؤسم  فیاظو و  ءزج  هن  تسام و  ناوت  رد  هن  مایق ، زا  سپ  ترـضح  نآ  يزوریپ  يارب  يزیر  همانرب 
ام .دریگ  یم  ماجنا  شموصعم  تّجح  ادـخ و  دوخ  هلیـسو  هب  نآ  تفرـشیپ  يارب  مزال  ياه  يزیر  همانرب  همه  هک  تسا  یهلا  تضهن 

تضهن هک  نیا  یلو  میناسرب ، ماجنا  هب  لامک  مامت و  ار  هدش  هتـساوخ  ام  زا  فیلکت  ناونع  هب  هچ  نآ  هک  میراد  هفیظو  يداع ) مدرم  )
ام هک  تسین  يزیچ  دسر ، یم  يزوریپ  هب  ناکرا  مادک  رب  هیکت  اب  دور و  یم  شیپ  ییاه  همانرب  هچ  اب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  یناهج 

ماـجنا هب  میراذـگن و  نوریب  دوخ  میلگ  زا  ياـپ  تسا  رتهب  نیارباـنب  .مینک  يزادرپ  يروئت  شا  هراـبرد  میناوتب  میـشاب و  هاـگآ  نآ  زا 
مایق زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح   » هک ار  شـسرپ  نیا  خـساپ  مینک و  اـفتکا  دـنا ، هدراذـگ  اـم  هدـهع  رب  هک  یفیلاـکت 

یـشقن هدننک  گنر  مک  هجو ، چـیه  هب  نانخـس  نیا  هّتبلا  .مییامن  راذـگاو  لاعتم  يادـخ  ناشیا و  دوخ  هب  دـنوش »؟ یم  زوریپ  هنوگچ 
ترورض زا  نینچمه  .دنشاب  هتـشاد  ترـضح  نآ  تضهن  ندناسر  رمث  هب  رد  دنناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  صالخااب  نارای  هک  تسین 

نامز ماما  هبلغ  روهظ و  هک  هناهب  نیا  هب  دیابن  هک  ارچ  .دـهاک  یمن  يزیچ  دـنراد ، ناشماما  روهظ  زا  شیپ  نانمؤم  هک  یفیاظو  ماجنا 
.مینک یلاخ  هناش  دوخ  ینامیا  ینید و  ياه  ّتیلوؤسم  راب  ریز  زا  تسا ، ییادخ  راک  کی  مالّسلا  هیلع 

نآ يرشب  ياه  هنیمز  طیارش و  ندوبن  مهارف  ضرف  رد  روهظ  زا  سأی  مدع 

دنمزاین یمزال  طرـش  چیه  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  تسد  هب  شخب  نیا  ثحابم  ّلک  زا  هک  يا  هجیتن 
یلو .دشاب  مدرم  تسد  هب  نآ  داجیا  هک  تسین 
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یمن یفنم  ریثأت  هنوگ  چیه  هدش ، هتشاذگ  نایعیش  هدهع  رب  هک  یفیاظو  ماجنا  ترورض  رد  رما  نیا  لاح ، نیع  رد  هک  دوب  لفاغ  دیابن 
کی ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اـم  رگا  .دراد  اتـسار  نیا  رد  یقیمع  تبثم  ریثأـت  دوش ، هّجوت  ثحب  قمع  هب  رگا  هکلب  .دراذـگ 

يداع و طیارـش  ندوبن  مهارف  تروص  رد  هاگ  نآ  - دشاب مدرم  هدهع  رب  نآ  يارجا  يزیر و  همانرب  یحاّرط و  هک  - مینادب يرـشب  راک 
سأی و يرـشب ) مزال  ياـهراکوزاس  نادـقف  تاـناکما و  دوبن  ناـهج و  مدرم  یگداـمآ  مدـع  زا  معا   ) ترـضح نآ  ماـیق  يارب  یعیبط 

.دیارگ یم  یکیرات  یشوماخ و  هب  ناشیا  ناج  رد  جرف  راظتنا  ياه  هلعش  دنکفا و  یم  هیاس  نایعیش  ياهلد  رب  یقیمع  يدیماان 

هطرو هب  ینامز  چـیه  رد  هاگ و  چـیه  مینادـن ، ملاـع  یجنم  روهظ  يرورـض  طرـش  ار  يرـشب  يداـع  تامّدـقم  ندوبن  مهارف  رگا  اـّما 
هظحل ره  یهلا ، گرزب  ماـیق  ماـجنا  دروـم  رد  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  هراوـمه  هـکلب  میتـلغ ؛ یمن  رد  نآ  قّـقحت  زا  سأـی  يدرـسلد و 

.دزاس یم  رتراد  هشیر  ار  نامدیما  رت و  خسار  نآ  عوقو  هب  ار  نامداقتعا 

دنرامـشب و یلمع  ار  اه  هدـعو  نآ  قّقحت  دـنوادخ ، هب  نانمؤم  ات  هدومن  حرطم  ار  یهلا  ياه  مایق  يزوریپ  زا  ییاه  هنومن  میرک  نآرق 
نیرتزراب زا  یکی  ردب  گنج  رد  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  .دندرگن  دیماان  درـسلد و  يزوریپ ، يداع  ياه  هنیمز  ندوبن  مهارف  ببـس  هب 

( . دش نایب  یبلاطم  نآ  هرابرد  هتشذگ  رد  هک   ) تساه هنومن  نیا 

« تولاـج  » نایهاپـس رب  - یهلا هدـیزگرب  هدـنامرف  « - تولاـط  » رکـشل ندـش  زوریپ  يارجاـم  رد  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  رگید  هنومن 
رد هک  دـندوب  یلیلق »  » دارفا دـندرکن ، تولاط  باـنج  اـب  یتفلاـخم  هنوگ  چـیه  هک  یناـنمؤم  نآرق ، حیرـص  هب  . (1) تـسا هدش  حرطم 

: دندوب دقتعم  هک  دنک  یم  لقن  لیلق  دادعت  نیا  لوق  زا  نآرق   (2) .دنا هدرک  رکذ  رفن  اقیقد 313  ار  اهنآ  دادعت  ثیداحا 

.(3) .َنیِِرباّصلَا َعَم  ُهّللَا  ِهّللَا َو  ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک 
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.تسا نارباص  اب  دنوادخ  دنا و  هدرک  هبلغ  يرامشرپ  هورگ  رب  دنوادخ  نذا  هب  هک  یتّیعمج  مک  هورگ  اسب  هچ 

ار قح  لها  دادعت  یمک  زین ، رطاخ  نیمه  هب  .تولاج و  رب  تولاط  يزوریپ  ندوب  ییادخ  هب  دوب  نانآ  داقتعا  زا  هتـساخرب  نخـس ، نیا 
تفریذـپ و قّقحت  ییاـسآ  هزجعم  تروص  هب  يزوریپ  نیا  مه  لـمع  رد  .دنتـسناد  یمن  لـطاب  لـها  ناوارف  ّتیعمج  رب  يزوریپ  عناـم 

نایرکشل هلیسو  نیا  هب  دروآرد و  اپ  زا  دوب ، هرز  حالس و  رد  قرغ  اپاترس  هک  ار  تولاج  یگنس  باترپ  اب  مالّسلا  هیلع  دواد  ترضح 
(1) .دندیشاپ مه  زا  دندروخ و  تسکش  وا 

هدارا ار  يرما  عوقو  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتسا  نآ  لاثما  ردب و  گنج  يارجام  ناتـساد و  نیا  رکذ  زا  هک  يا  هتکن 
يداع ياه  هنیمز  ندوبن  مهارف  دریذپ و  یم  قّقحت  هرخالاب  رما  نآ  - دوش هتفرگ  هدیدان  نیب  نیا  رد  رـشب  شقن  هک  نآ  نودب  - دـیامرف
ماجنا یعیبط  ياه  هنیمز  طیارـش و  ندوبن  هدامآ  دـشاب ، یهلا  يراک  رگا  .دـش  دـهاوخن  یهلا  هدارا  عوقو  ریـسم  رد  یعناـم  یعیبط ، و 

زا هک  تسا  یّمهم  هجیتن  نامه  نیا  دیآ و  یمن  رامـش  هب  نآ  قّقحت  هار  رد  یعنام  - نامیا ّقح و  لها  ّتیعمج  ندوب  مک  هلمج  زا  - نآ
.دیآ یم  تسد  هب  یلعف  ثحابم 

روهظ رما  ندوب  یهلا  هب  داقتعا  تروص  رد  داهج  شالت و  يارب  هزیگنا  داجیا 

ماجنا هب  تبـسن  اهنت  هن  مینادـن ، مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  مزال  طرـش  ار  يرـشب  يداع  طیارـش  ندـش  مهارف  رگا  بیترت  نیا  اـب 
مینز یم  تسد  شالت  راک و  هب  يرتشیب  دیما  یمرگلد و  اب  سکعرب ، هکلب  میوش ، یمن  داقتعا  یب  تسـس و  دوخ  فیلاکت  فیاظو و 
روهظ نذا  رتدوز  هچره  هک  نیا  يارب  مییامن  بلج  ار  دـنوادخ  مرک  لـضف و  اـت  میـشوک  یم  یهلا ، هدـعو  هب  داـمتعا  لاـکّتا و  اـب  و 

هب تبـسن  ار  دوخ  ّتیعمج  رگا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  قح  لـها  .دـیامرف  رداـص  ار  نامناگدـید  زا  ناـهنپ  يـالوم 
ّرس 1. .دنرمش  یمن  دیعب  ار  ناشماما  مایق  دنوش و  یمن  درسلد  دننیبب ، زیچان  مک و  لطاب ، لها  ناهارمگ و 
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هدارا دـنوادخ  رگا  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم  ییادـخ  يراـک  ار  ترـضح  نآ  ماـیق  يزوریپ  هک  نیمه  زج  تسین  يزیچ  هدـیقع  نیا 
.ددرگ ناربج  نآ  يرشب  صقاون  همه  هک  دزاس  یم  مهارف  نانچ  ار  نآ  يرشبریغ  يداعریغ و  ياه  هنیمز  دیامرف ،

مدامد يوپاکت  قح و  لها  ریگ  یپ  شالت  يراودیما و  رد  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  مایق  ندوب  یهلا  هب  داقتعا  هک  مینیب  یم  سپ 
هیلع ماما  نآ  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  هدـیقع  نیمه  رطاخ  هب  .دراد  یفرژ  ریثأت  هچ  - تبیغ نامز  رد  ناشفیاظو  ماـجنا  يارب  - ناـنمؤم

ای یلاخ  ار  عّیـشت  ّتیوه  میرح و  زا  عافد  ياهرگنـس  ناشماما  یناهنپ  ناـمز  رد  دـنناد  یمن  زاـجم  ار  دوخ  يا  هناـهب  چـیه  هب  مالّـسلا 
نامز رد  روهظ  نارظتنم  لمع  يوگلا  .دنرامش  یم  هریبک  هانگ  دوخ ، يارب  ار  قح  نییآ  نانمشد  هب  ندرک  تشپ  هکلب  دننک ، فیعض 

هدـیدرگ لزان  ملـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رب  ردـب  گنج  يارجام  نایب  نمـض  رد  هک  تسا  لیذ  هفیرـش  تاـیآ  تبیغ ،
: تسا

ٍهَِئف یلِإ  ًازِّیَحَتُم  ْوَأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  ّالِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرابْدَْألَا * ُمُهوُّلَُوت  ـالَف  ًاـفْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَـهُّیَأ  اـی 
(1) .ُریِصَْملَا َْسِئب  ُمَّنَهَج َو  ُهاوْأَم  ِهّللَا َو  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف 

يور ناـنآ  زا   ) دـینکن تشپ  ناـنآ  هب  دـیدش ، هجاوـم  نارفاـک  ّتیعمج  ترثـک  اـب  هک  یماـگنه  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
تـسا یتبقاـع  دـب  هچ  -و  تسا مّنهج  شهاـگیاج  هدروآ و  یهلا  بضغ  يوـس  هب  ور  دـنک  تشپ  ناـنآ  هب  سکره  و  ( * دـینادرگنرب

رد قح  لها  نازراـبم  زا   ) يرگید هورگ  هب  نتـسویپ  اـی  گـنج  هویـش  رد  رییغت  رطاـخ  هب  راّـفک  هب  ندرک  تشپ  هک  نآ  رگم  [- مّنهج ]
.دشاب رگید ) ههبج 

جاـمآ ار  وا  ماـما  نید و  هک  یناـسک  اـب  درامـش  یم  فّلکم  ار  دوـخ  تبیغ ، ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هعیـش  بیترت  نیا  هب 
اهنت یـسک  نینچ  .دزاسن  یلاخ  ار  داهج  هزرابم و  نادیم  دنکن و  تشپ  نانآ  هب  نازیرگ ، دیامن و  هزرابم  دنا ، هداد  رارق  دوخ  تالمح 

.دهدب رییغت  ار  دوخ  یگنج  هویش  هک  نآ  ای  دگنجب  نمـشد  اب  يرگید  ههبج  رد  دهاوخب  هک  دنک  یم  یلاخ  ار  يا  ههبج  یتروص  رد 
ياهرگنس 6. هراومه  روهظ  نارظتنم  هنوگ ، نیا 
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تبیغ زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نافلاخم  هک  دنهد  یمن  هزاجا  دـنراد و  یم  هگن  دـنمتردق  رپ و  ار  عّیـشت  نید و  نانمـشد  اب  هزرابم 
مرگ امرگ  رد  زرابم  نایعیش  نیا  .دنهد  رارق  دوخ  بیـسآ  هلمح و  دروم  ار  ناملـسم  مدرم  نامیا  نید و  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ناشیا 

هک دنراد  داقتعا  لد  ناج و  زا  دنتـسه و  ناشیالوم  روهظ  يارب  دنوادخ  نذا  رودص  راظتنا  مشچ  هظحل  ره  رد  نید ، نانمـشد  اب  لاتق 
ادـخ و هک  تسا  یفیلکت  يادا  هفیظو و  ماجنا  مهم ، هکلب  تسین ، راّفک  رکـشل  رب  نانآ  يزوریپ  ملاع ، یجنم  روهظ  يارب  مزـال  طرش 

.دنا هتساوخ  نانآ  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما 

- یعرـش ياه  بوچراچ  طباوض و  تیاعر  اب  میراد و  ناوت  رد  هک  اـج  نآ  اـت  - هک میتسه  فّظوم  نایعیـش  اـم  هدـیقع ، نیا  ساـسارب 
مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  روهظ  مزال  طرـش  ار  هفیظو  ماجنا  نیا  لاح  نیع  رد  اّما  میناسر ، ماجنا  هب  لماک  روط  هب  ار  شیوخ  فیلاـکت 

چیه هب  نیاربانب  .دوب  راودـیما  نآ  هب  ناوت  یم  یناـمز  هظحل و  ره  رد  هک  مینک  یّقلت  یهلا  لـضف  زا  یقادـصم  ار  نآ  هکلب  میرامـشن ،
نامه نیا  .تسناد  شقّقحت  عناـم  ار  نآ  يرـشب  ياـهراکوزاس  ندوبن  مهارف  روهظ و  نارظتنم  ّتیعمج  ندوب  كدـنا  ناوت  یمن  هجو 
يایند رد  يراج  ياه  ملظ  هب  هک  يرظتنم  دزاس ، یم  رگشالت  یعقاو و  رظتنم  کی  هظحل ، ره  رد  ام  کت  کت  زا  هک  تسا  يا  هدیقع 
لـضف فطل و  ناّنم ، دزیا  هاگرد  زا  دنک و  یم  دنلب  اعد  هب  تسد  هراومه  نید  نانمـشد  اب  هزرابم  ناروک  رد  دهد و  یمن  نت  رـصاعم 

.دیامن یم  بلط  شیالوم  جرف  رد  لیجعت  يارب  ار  وا  ّصاخ 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  اب  هارمه  هفیظو  ماجنا  ترورض 

رد عرو  اوقت و  دوجو  - رت مهم  همه  زا  اسب  هچ  و   - طیارـش نیرت  مهم  زا  یکی  زین  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  بلاج 
لماع وا  تمحر  لضف و  هب  دـناوت  یم  یهلا  هاگـشیپ  هب  اـعد  ترثک  دـنچره  هک  تساـنعم  نآ  هب  نیا  دـشاب و  یم  هدـننکاعد  صخش 

رد هدننکاعد  هک  تسا  نآ  هب  طورـشم  اعد  نیمه  تباجتـسا  اّما  دشاب ، مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نتخادنا  ولج  رد  يّرثؤم  رایـسب 
سأر رد  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  نید و  نانمـشد  اب  داهج  هزرابم و  .دـشاب  رگ  شالت  اشوک و  تبیغ ، نامز  رد  دوخ  فیاـظو  ماـجنا 

یفیاظو
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ولج يارب  لامعا  نیرتزاسراک  زا  هک   ) زین جرف  لیجعت  رب  اعد  نیاربانب  .دراد  هدـهع  رب  شماما  یناهنپ  نامز  رد  رظتنم  ناسنا  هک  تسا 
اراد رطاخ  هب  زوس و  رـس  زا  اعد  لـها  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  طونم و  ( (1) دیآ یم  رامش  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نداتفا 

.دنشاب زین  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  عّیشت و  نانمشد  اب  داهج  لمع و  شالت و  لها  نید ، درد  ندوب 
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.دشاب هدننکدیماان  يداع  يرشب و  ياهباسح  يانبم  رب  طیارش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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